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Abstract 

Nathalia Edenmont is a controversial and uncompromising photo artist who has caused the 

whole world to rage over her obscene photographs. In this thesis I have researched 

Edenmonts artistry with help of the sociologist Pierre Bourdieus field analysis. By using 

Bourdieus's different field concepts I have researched Edenmonts artistic career by 

concepts such as habitus, consecration and different principles.  

The starting point of this research has been that Nathalia Edenmont is in the autonomous 

artistic field. I give examples of images that have been highly debated and I have collected 

information of how Edenmont sees her own images and her artistry. In this thesis I show 

amongst other things an example with Edenmonts photograph of dead rabbits with 

Elizabethan hair styling, cut up mice that work like finger puppets and children who are 

bound up in wire. 

Nathalia Edenmont autonomous artistry is deeply rooted in her background and the 

environment in which she was raised. Her habitus is strongly affected by earlier 

experiences of growing up in a corrupt land and having to cope on her own from the age of 

14 years old after the death of her parents. 
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1. Inledning 

Mitt första möte med Nathalia Edenmont ägde rum när jag jobbade på Kristinehamns 

konstmuseum 2010. Jag var med och skulle sätta upp en samlingsutställning och fastnade 

då för en tavla som på långt håll såg ut som vilket foto som helst. Lily (2007) som 

konstverket heter, föreställde en vit blomma mot en ljus bakgrund (se bild 1 nedan). När jag 

gick närmare såg jag att något stack upp ur blomman, varpå min arbetskamrat berättade att 

det var en kattkäke som tittade upp ur kronbladen. Genast blev det vackra väldigt 

obehagligt.  När jag senare sökte på hennes namn på Internet förstod jag att jag hade missat 

ett omdebatterat namn i konstvärlden.  

Nathalia Edenmont är ständigt aktuell och hon är både hyllad och hatad och skapar stora 

rubriker med sin konst. Hon dödar bland annat möss, katter, kaniner och höns till sina 

foton, eller sätter en snara runt en bebis hals och virar ståltråd runt en ung flickas nakna 

kropp. Hon åker jorden runt för att få tag på de allra vackraste fjärilarna och hon köper dem 

dyrt. Hon rycker vingarna av dem och sitter sedan i hundratals timmar och gör stora 

fjärilscollage. Allt detta för att skapa nästa 

mästerverk. Inspirationen till sina foton 

kommer ifrån henne själv. Hon får exakta 

bilder i huvudet som sedan iscensätts i 

verkligheten för att fotas (Silfverstolpe, 

Sofia 2014). Hon har gått igenom mycket i 

livet och skapandet är för henne en sorts 

terapiprocess. Hennes bilder är makalöst 

vackra och samtidigt väldigt otäcka. Det är 

min fascination och nyfikenhet kring 

Nathalia Edenmont som person och hennes 

konst som varit anledningen och 

drivkraften till denna uppsats.  

Bild 1: Lily av Nathalia Edenmont, 2007 
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1.1 Bakgrund 

Konstsamhället förändras ständigt och man kan se ett begynnande konstsamhälle fyllt av 

författare och konstnärer redan på 1700-talet, men det är först under 1800-talet något helt 

nytt träder fram, nämligen bohemlivet. Med sina vitsar, skämt, drycker, fantasier, sånger 

och kärleksförbindelser har det haft en tydligt bidragande effekt till skapandet av 

konstnärslivet. Detta var en motpol till de redan officiella skulptörernas och målarnas 

ordnade tillvaro och med det borgerliga livets konventioner och värderingar (Bourdieu 

2000, 102). 

Under den senare delen av 1800-talet i Frankrike blev det mer och mer segregerat 

konstnärer emellan och det bildades en grupp konstnärer som började ta avstånd från 

konstens värld och regler. Konstnärerna ville då visa sitt oberoende gentemot yttre makter, 

såväl ekonomiska som politiska, vilket ledde till att konstnärerna i allt högre utsträckning 

tog avstånd från makt och ära. I fokus stod istället självbestämmande och att själv definiera 

principerna för sin egen legitimitet. Det är brytningen med makthavarna som tydligt 

formulerar den första förhållningsregeln för det autonoma konstfältet (Bourdieu 200, 110). 

Innan denna brytningspunkt fanns i stort sett bara akademikonsten. 

Under 1900-talet kom det en explosion av nya uttryck inom konsten och även då bildades 

det grupperingar där man ville revolutionera konsten och samhället. Exempelvis futurismen 

med dess radikala uppbrott med tidigare idéer och traditioner i samhället och dadaismen 

som protesterade mot första världskrigets stora meningslöshet där konstnärerna kallade sin 

egen konst för anti-konst (Sandberg, Gunnar 1967). Det finns en uppsjö av olika -ismer 

som under 1900-talet gjorde revolution.  

Om man skall nämna några konstnärer som under modern tid har provocerat hela samhället 

och skapat stora debatter är bland annat Lars Vilks som 2007 gjorde en karikatyr av 

Muhammed som rondellhund och därmed rörde om hela världen. Han har bland annat blivit 

hotad och utsatts för mordbrand (Neuding, Paulina 2010). Dror Feiler är ytterligare en, och 

skapade med sin konst en kris mellan Sverige och Israel. Han gjorde konstverket Snövit och 

sanningens vansinne (2004) tillsammans med hans fru Gunilla. Konstverket var en bassäng 

fylld med rött vatten där en liten segelbåt drev omkring. På seglet var en bild på en 
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självmordsbombare (Turesson, Christina 2011). Makode Linde upprörde också stora delar 

av världen, som exempelvis Afrika och USA, när han gjorde en black face-tårta på 

Moderna museet 2012. Tårtan bildade en stor svart kvinna där han själv agerade huvud på 

kvinnan. Varje gång en besökare skar en bit av tårtan, skrek han av smärta. Makode har 

blivit både hotad och beskylld för att vara rasist efter denna händelse (Svensson, Julia 

2012). 

När Nathalia Edenmont hade sin första utställning 2003 och därmed trädde in i det svenska 

konstsamhället i modern tid, hade dock inte många konstnärer varit i närheten av de 

skandaler Edenmont orsakat med sina foton, utom Elisabeth Ohlson Wallin undantagen. 

Hon är, liksom Nathalia Edenmont fotokonstnär, och med utställningen Ecce Homo 1998 

orsakade hon ramaskri både i Sverige och utomlands. Elisabeth Ohlson Wallin 

fotograferade bibliska situationer med homosexuella modeller och med tydliga 

homosexuella kopplingar. Detta blev Sveriges mest omdebatterade fotoutställning som 

resulterade i såväl demonstrationer som mordhot mot konstnärinnan och påven som skulle 

hälsa på i Sverige ställde in sitt besök på grund av denna utställning (Elisabeth Ohlson 

Wallin 2012). Nathalia Edenmont har även hon fått ta emot flera mordhot på grund av sin 

konst. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kandidatuppsats är att med hjälp av Pierre Bourdieus fältanalys undersöka 

Nathalia Edenmonts konstnärskap. Hennes kontroversiella konst med döda djur har skapat 

något av ett ramaskri i Sverige. Är då Pierre Bourdieus fältteori fruktbar för att förstå 

Edenmonts konstnärskap? Med Pierre Bourdieus fältteori så undersöker man en persons 

habitus och det är en målsättning att man då kan ta reda på varför hennes konst ser ut som den 

gör. 

Hur påverkar Nathalia Edenmonts habitus hennes konstnärskap? Edenmonts konst är mycket 

speciell och många människor yttrar sina åsikter om just detta, så som djuraktivister, bloggare, 

nazister och allmänheten i stort, därav har Edenmont också blivit hotad många gånger. Hennes 

habitus kan ha stor del i varför hon gör den konst hon gör, vi ska närmare undersöka detta. 
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 1.3 Teori – Bourdieu och fältteori 

För att undersöka vilken status Edenmont har inom konstfältet som Pierre Bourdieu 

beskriver, har jag använt mig av Bourdieus modell om fältet för kulturell produktion, inom 

maktens fält och i det sociala rummet (Bourdieu 2000, 193). I Konstens regler, det litterära 

fältets uppkomst och struktur beskriver Bourdieu de kulturella fälten som är uppbyggda av 

olika relationer mellan positioner, agenter och institutioner emellan, där riktningen i fältet 

är gemensam (Bourdieu 2000, 9). De olika fälten bestäms av agenternas olika kapital - 

kulturellt, symboliskt, socialt och ekonomiskt kapital. En mer ingående beskrivning av 

teorin följer nedan. 

Pierre Bourdieu är en sociolog som föddes 1930 i Denguin, Frankrike och dog sedan 2002 i 

Paris. Han är känd för sin fältteori och hans teorier har inspirerat samhällsvetare och 

humanister runt om i hela världen. Hans teorier har bland annat blivit populära bland 

sjuksköterskor, lärare och socialarbetare, då hans praktikteori ger möjligheter att undersöka 

relationen mellan teoretisk- och praktisk kunskap (Järvinen 2002, 81). 

 En förenklad förklaring av Pierre Bourdieus fältteori skulle vara att han delar in samhället i 

olika fält beroende på vilka relationer mellan positioner man har. Det finns exempelvis en rad 

olika kulturella fält, såsom konsten, litteraturen, religionen och filosofin som hör dit. I det 

kulturella och det litterära fältet så besättes dessa relationer mellan positioner av exempelvis 

författare, konstnärer, förlag och gallerier med mera. Sedan är det viktigt att man särar och 

skiljer på ett produktionsfält och ett konsumtionsfält (Bourdieu 2000, 10). Inom exempelvis 

konstens produktionsfält (där Nathalia Edenmont tillhör) finns också olika delfält såsom 

autonomt och icke autonomt. Jag kommer att förklara dessa mer ingående längre ner i texten. 

 I inledningen av den svenska upplagan av Konstens regler så har Donald Broady skrivit att fält 

kan definieras som ”ett system av relationer mellan positioner vilka besättes av människor och 

institutioner som strider om något för dem gemensamt” (Bourdieu 2000, 9). Vad som anses 

lämpligt eller inte lämpligt i ett fält och vad som värderas högt eller lågt, bestäms inom fältets 

gränser och utav de olika agenterna inom samma fält.  

För att studera ett fält så talar Pierre Bourdieu om olika begrepp som exempelvis konsekration, 

habitus och kapital. Dessa begrepp skall även jag använda mig utav när jag undersöker 
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Nathalia Edenmonts fältposition. Jag skall nedan försöka förklara dem så koncentrerat och 

enkelt som möjligt.  

Habitus: Habitus betyder vana, men Bourdieu menar djupare än så. Han menar i korta drag att 

det är djupt rotade och invanda beteendemönster från miljön man är uppväxt i som ger en 

vägledning i nuet (Broady 1998, 3). Ditt habitus är en kärna av alla dina tidigare 

livserfarenheter, det påverkas av precis allting som sker i ditt liv och därför är ditt habitus 

aldrig exakt likadan, utan ändras i takt med nya händelser i livet (Broady 1998, 18). Bourdieu 

skriver också i boken Konstens regler att ”habitus är både något man tillägnat sig och något 

man har, och det kan i vissa fall fungera som ett kapital” (Bourdieu 2000, 266). Då habitus 

bottnar i alla tidigare upplevelser och därmed också avgör hur en människa agerar, tänker och 

känner så ser jag det som att habitus bottnar i en människans biografi. När jag i min studie 

försöker ta reda på hur Nathalia Edenmonts habitus har påverkat hennes konstnärskap 

redovisar jag lite utav hennes biografi i kapitel 2.  

Konsekration: När redan etablerade konstnärer eller andra agenter i samma fält erkänner en 

annan människas konstnärskap. Det är ett slags godkännande från andra agenter i fältet 

(Bourdieu 2000, 326-327).   

 Jag kommer vidare undersöka vilket sorts kapital Nathalia Edenmont har. Nedan kommer en 

beskrivning av de olika kapitalen som Pierre Bourdieu använder i Konstens regler:   

Socialt kapital: Innebär att man har sociala relationer och ser det som en resurs. Det sociala 

kapitalet är förankrat i de olika relationer man har och det kan innefatta både vänner och 

släktingar. Deras relationer ger styrka och bygger på tillit (Broady 1998, 15). Man kan säga att 

ju större socialt kapital man har, desto fler möjligheter har man. Man kan alltså se en persons 

sociala kapital som möjligheter.  

Ekonomiskt kapital: Man har både materiella och ekonomiska tillgångar och en kunskap om 

ekonomiska spelregler (Broady 1998, 3). I det autonoma konstfältet har man ofta en låg grad 

av ett ekonomiskt kapital då det inte är viktigt att ha ekonomiska tillgångar (Bourdieu 2000, 

193).  

Kulturellt kapital: Man använder ett något kultiverat språk och har respekterade utbildningar i 
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bagaget. Man pratar om det vi kallar finkultur. Ens kulturella kapital ser vi i exempelvis i 

examinationer och titlar (Broady 1998, 6).  

 

 

Bild 2: ur Konstens regler 2000, 193 

  Bourdieu har en kultursociologisk analysmodell (Bourdieu 2000, 193) över fältet för kulturell 

produktion som fungerar som ett verktyg för att lättare kunna se relationerna i det sociala 

rummet mellan det autonoma fältet, det icke autonoma fältet och maktens fält (se bilden på 

föregående sida). Det sociala rummet är ett rum av relationer med sociala positioner och det är 

här i agenterna delas in i olika fält (Broady 1998, 14). 

Fältet för kulturell produktion är indelad i två delfält: närmast maktens fält har vi det icke - 

autonoma fältet som gör storskaliga produktioner och låter sig styras utav maktens fält. I detta 
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fält ser man bland annat lustspelsförfattare och journalistik. Det fältet definieras av 

ekonomiskt kapital och här är vinsten väldigt viktig. (Bourdieu 2000, 193). Dessa konstnärer 

kan vara väldigt berömda, men låter marknaden bestämma och gör alltså inte konsten för 

konstens skull. Berömda konstnärer i det icke autonoma konstfältet når nästan alltid sin 

berömmelse genom att ge publiken och makthavarna det de vill ha (Bourdieu 2000, 135).  

Man jobbar mot vinsten och marknaden (Bourdieu 2000, 320). 

  Sedan har vi det autonoma delfältet för avantgardet som inte låter sig styras alls utav yttre 

makter. Att vara autonom innebär att man är självständig, stiftar sina egna lagar och går sin 

egen väg. Man struntar i om andra människor tycker det är rätt eller fel. Att vara i ett autonomt 

konstfält innebär detsamma, man går inte den traditionella vägen och gör endast konst för 

konstens skull och man faller inte för utomstående grupptryck eller liknande. Det är här jag 

placerar Nathalia Edenmont, vilket jag återkommer till i min analys. 

  Det autonoma fältet är icke utav ett ekonomiskt kapital utan av ett symboliskt kapital, 

konstnärerna gör konsten för konstens skull. Här ser man bland annat avantgardet, bohemerna 

(Bourdieu 2000, 193) och de fria konstnärerna som är det icke autonoma konstfältets motpol. 

Genom att konstnärerna bekräftar sig genom självständighet och genom att ta stora avstånd 

från publikens förväntningar så tar de också avstånd från det icke autonoma konstfältet 

(Bourdieu 2000, 134-135). Här avskyr man den kommersiella konsten (Bourdieu 2000, 320). 

Man vill istället hålla konsten helig och konstnärerna struntar i religionen, plikterna, ansvaret 

och den sedvanliga moralen. Man tar avstånd ifrån allt som kan föda tankar om att konstens 

funktion är att tjäna ett samhälle (Bourdieu 2000, 208). Man nonchalerar och bekämpar också 

de världsliga krafternas efterfrågan och krav genom att hänvisa till sina egna normer och 

principer. Här besitter man en symbolisk makt och den makten är stark så länge ingen i fältet 

ger vika för marknadens efterfrågan (Bourdieu 2000, 321). Det är bara det litterära och 

kulturella fältet som har uppnått en hög grad av autonomi (Bourdieu 2000, 109).  

Bourdieus fältteori har fått kritik då man ansett att den är synnerligen mansdominerad och 

för att han helt har lämnat ute ett genustänk. Linda Fagerström skriver i sin avhandling 

Randi Fisher- svensk modernist (2005, 30) att även om det kan tyckas problematiskt att 

använda Bourdieus fältanalys när man undersöker konstnärskapet hos en kvinna, så finns 

det ändå fördelar. Med hjälp av den Bourdianska fältanalysen så får man möjligheter att 
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sätta ord på företeelser som annars inte blivit belysta, exempelvis en persons habitus. Min 

utgångspunkt är alltså att Bourdieus teorier kan hjälpa mig att belysa vilka sociala och 

kulturella företeelser som påverkat Nathalia Edenmont i hennes konstnärskap.  

Om jag hade undersökt Edenmonts konstnärskap enbart utifrån exempelvis en feministisk 

vetenskapsteori så hade jag gått miste om viktiga dimensioner som Bourdieu bidrar med. 

T.ex. tycker jag att begreppen konsekration och kapital är ytterst intressanta och ger 

därmed min undersökning en annan infallsvinkel. Genom att använda Bourdieus teorier så 

kan man på ett relativt bra sätt upptäcka skillnader och likheter hos agenter i dagens 

kultursamhälle. Hans fältteori är en rågad verktygslåda med begrepp som jag tror kommer 

att hjälpa mig att kunna förstå Edenmonts konstnärskap. 

 

1.4 Material och metod 

För att kunna besvara mina frågor så har jag letat efter material på internet. Jag har läst 

intervjuer, lyssnat på podcast, sett klipp från youtube och tittat på en dokumentär som visades 

på SVT. Jag har dessutom talat med Nathalia Edenmont själv ett flertal gånger och även haft 

mailkontakt med Simone Schmid från Wetterling Gallery för att kunna få en så exakt bild av 

Edenmonts konstnärskap som möjligt.  

Det finns en uppsjö av intervjuer och tidningsartiklar om Nathalia Edenmont och allting är 

inte helt sanningsriktigt, därför har jag varit noga med att kontrollera uppgifter jag varit 

osäker på genom att fråga Edenmont själv. Dokumentären jag tittade på visades på K-

special och heter Nathalia Edenmont Unlimited (Bengtsson, Staffan 2014), denna har jag 

utgått ganska mycket ifrån. I dokumentären får man följa Edenmont i hennes arbete med 

konsten och man får även se en utav hennes resor då hon köper fridlysta fjärilar. Hon 

berättar bland annat om hennes tuffa uppväxt och hur hon tänker som konstnär. Det är en 

givande dokumentär och jag har fått ut mycket utav den. 

Jag tog kontakt med Kristinehamns konstmuseum som gav mig tillgång till en intervju hon 

gjort till Blasthaus (2009), vilken jag har med som bilaga C längst bak i uppsatsen. Jag har 

varit tvungen att vara extremt källkritisk, då många människor ute på internet har egna 
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åsikter om Edenmont som inte stämmer med fakta. Jag kontaktade Nathalia Edenmont på 

Facebook och hon gick med på att svara på mina frågor när jag var osäker på källan, vilket 

varit enormt värdefullt för mig ur ett källkritiskt perspektiv. Mina frågor till Edenmont har 

exempelvis handlat om det var hennes mormor eller farmor som hade en gård på landet när 

hon var liten, eller om hon gör konst för pengarnas skull eller för hennes egen. Det svåra 

med att söka material om henne, är att man lätt blir påverkad av alla tyckanden och 

tänkanden om Edenmont och det var från början svårt att veta vilket som var rena fakta och 

vilket som enbart var åsikter. Jag har försökt hålla mig så neutralt objektiv till min uppgift 

som möjligt. 

Vidare, som tidigare nämnts ovan, har jag använt mig av Pierre Bourdieus bok Konstens 

regler, det litterära fältets uppkomst och struktur som finns översatt till svenska utav Johan 

Stierna (2000), i vilken Bourdieu detaljerat beskriver konstsamhällets framväxt från 1800-

talet till dagens samhälle. Han redogör också för sin detaljerade vetenskapliga analysmodell 

om de olika fältens strukturer. Donald Broady, som skrivit inledningen på boken Konstens 

regler, har också författat Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg (1998) och 

Sociologi och epistemologi (1991) vilket har varit två betydelsefulla sekundära källor för att 

förstå Pierre Bourdieus teorier. 

1.5 Tidigare forskning  

Jag har inte hittat mycket forskning specifikt om Nathalia Edenmont. Eftersom hon endast 

varit i branschen ett årtionde är hon ett relativt ungt fenomen, vilket kan vara en förklaring 

till att ingen haft ambitionen att studera hennes verk ur ett mer vetenskapligt perspektiv. 

2011 skrev Sabina Contreras Nässel C-uppsatsen All animals were hurt during the making 

of this art som jag tagit del utav. Hennes ambition med uppsatsen var att ta reda på varför 

bland annat Edenmont har valt att använda döda djur i konsten, om det handlar om 

provokation eller annat bakomliggande motiv. Hennes utgångspunkt har varit Edenmonts 

konstverk Star (se bild nr 4, sid 14). Nässel anser att Nathalia Edenmont använder döda 

djur i konsten för att betona allvaret i hennes verk.  

Chocken är nödvändig för att vi ska uppmärksamma bilden och på så sätt även det budskap 

som Edenmont vill föra fram som möjligtvis skulle kunna vara sättet Sovjetunionen styrde sin 
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befolkning på (Sabina Contreras Nässel 2011, s 15). 

 

Jag har dock inte använt Nässels forskning i min uppsats då hon enbart analyserar ett verk 

utav Edenmont. Jag är mer intresserad av att veta varför hon väljer att jobba med sin konst 

på det sättet hon gör. Vidare finns det en hel del forskning om djur i konstsammanhang, ett 

exempel på det är konstvetaren Steve Bakers forskning. Han tar bland annat upp hur djuren 

används i bilder, exempelvis i propaganda och politiska bilder i boken Picturing the Beast: 

Animals, Identity and representation (1993). Baker påstår att det inte är lika många 

konstnärer idag som använder varken döda eller levande djur i konsten som det var förr. 

Han säger också att många konstverk som vi ryggar för ofta har viktiga saker att säga oss 

(Baker, Steve 2012). Sarah Flagge har skrivit en avhandling om Saudeks fotografier, 6 x 

Saudek: aspekter på ett konstnärskap (Flagge, Sarah 2009). Saudek fotograferar bilder på 

människor som berör, som får oss att rygga, ifrågasätta och ta avstånd. Flagges kapitel om 

det fotograferade barnet (sidorna 115-137) har jag främst tagit del utav då även Edenmonts 

fotografier av barn får oss att stanna upp.  
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2. Nathalia Edenmont  

Nathalia Edenmont är en mycket kontroversiell fotokonstnär som flyttade från Ryssland till 

Sverige 1991. Hon har på mindre än ett årtionde blivit en av världens mest omdebatterade 

konstnärer. I följande kapitel redogör jag för Edenmonts uppväxtmiljö och hennes väg till 

Sverige där hon nu bor, jag kommer att försöka ge en så välnyanserad bild om henne som 

konstnär som möjligt. Jag kommer också att visa exempel på några av Edenmonts 

konstverk som är relevanta i detta sammanhang. Då mitt intresse ligger i att ta reda på vem 

hon är och varför hennes konst ser ut som den gör har jag fokuserat mycket på Edenmonts 

habitus och dess betydelse för konstnärskapet. Följande läsning kan i första anblick tyckas 

vara en biografisk läsning, men då jag undersöker Edenmonts habitus är det av stor vikt 

hennes historia får plats i undersökningen. En människas habitus bottnar sig i alla tidigare 

livserfarenheter och styr hur hen agerar, tänker och känner. Därför är jag intresserad av 

Edenmonts barndom samt hur hennes liv ser ut idag för att kunna förstå hur mycket eller 

litet hennes habitus påverkar hennes konstnärskap.  

 

2.1 En agents väg till konstfältet 

Nathalia Edenmont föddes i Jalta på Krim 1970. Edenmonts föräldrar var inte 

konstintresserade, men när hon var 8 år gammal tog hennes mamma ändå henne till ett 

museum där hon fick se stora tavlor av den kände målaren Ivan Aivazovsky (Bengtsson, 

Staffan 2014). Som 10-åring började hon sedan gå i konstskolor och har därför nästan alltid 

fått en stimulans av konst och kultur (Nathalia Edenmont 2014). Redan som barn tyckte 

hon om att ha med djur i sin konst, då var det dock inte foto utan måleri som sysselsatte 

henne i sitt skapande (Intervju för Blasthaus 2009). Kanske väcktes intresset av djur under 

ett av alla hennes besök hos sin mormor som bodde på en gård där man slaktade djur för att 

få mat. Så redan som liten flicka har hon alltså vetat hur det går till att slakta ett djur och 

det har aldrig varit något konstigt för henne. Det var så man gjorde om man ville ha mat på 

bordet (Von Siverts, Malou 2014).  

Mellan åren 1984 och 1991 gick hon på två olika konstskolor i Ryssland (Edenmont 2014). 

Även då fanns det en fascination av att ha med djur i konsten. Hon har berättat i en intervju 
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att hon gärna målade inhemska djur under den tiden (Intervju för Blasthaus 2009). 

När Nathalia Edenmont var 21 år gammal, 1991, flyttade hon till Sverige och 1998-2001 

gick hon på Forsbergs reklamskola och studerade grafisk design i Stockholm (Nathalia 

Edenmont 2014). När hon sedan sökte arbeten som formgivare fick hon ofta höra att hennes 

reklam mer såg ut som konst än vad det var tänkt som (Magnusson, Johan 2007). 

En dag berättade hon för Per Hüttner, en svensk konstnär och tillika Edenmonts lärare, om 

alla konstiga bilder och idéer hon hade i huvudet. Han blev nyfiken och tyckte det skulle 

vara kul att se dessa bilder i verkligheten, därför bad han Edenmont iscensätta dessa bilder 

och sedan låta honom fota dem.  Hon gick därför och köpte en höna som skulle fotas av 

Hüttner. Hon tog livet av hönan i sitt kök och stack sin hand rakt igenom det fjäderprydda 

djuret. Detta foto plåtades 2002 och fick titeln Ripley (se bilaga B. Sedan dess har hon 

fortsatt med att fota de bilder hon har i huvudet, men det är först på senare tid som hon själv 

betraktar det hon gör som konst (Sven-Harrys Konstmuseum 2014). Hon är numer känd för 

sitt kontroversiella sätt att ha med döda djur i sina bilder. Hon dödar bland annat katter, 

kaniner, höns och möss inne i sin lägenhet i Stockholm och sätter katthuvuden i vackra 

vaser, använder mössen som fingerdockor eller gör stora elisabetanska frisyrer på kaniner 

(se bild nr 5, sid 15). Hon har också kommit att bli väldigt omdebatterad efter att ha klippt 

bort vingar på utrotningshotade fjärilar och gjort stora collage av dessa (Nilsson, Kerstin 

2014). 

 

2.2 En kritiserad konstnär 

I en intervju till Blasthaus (2009) som är ett galleri 

i San Francisco, USA, berättar hon att hon aldrig 

skulle offra ett liv som hon inte skulle offra till att 

göra en middag utav.  Hon menar att många som 

kritiserar hennes arbete med döda djur konstigt 

nog sitter i sina lädersoffor, går omkring i sina  

Bild 3: Mask av Nathalia Edenmont, 2004 
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läderskor och äter sin kaningryta till söndagsmiddag. Hon hävdar att de flesta som kritiserar 

hennes arbete gör det på grund av att de är upprörda över sin egen dubbelmoral och att de 

inte själva vill inse att de faktiskt lever i en lögn. Hon hävdar att hon själv också lever i en 

lögn men att hon åtminstone är ärlig angående detta. Hon använder också mycket djurögon 

i sin konst och tycker att det är bättre att använda dem i konsten än att kasta dem i soporna, 

då ögon sällan lagas mat på (Intervju för Blasthaus, 2009). 

Edenmonts konstverk har provocerat, bland annat djuraktivister i hela världen, så mycket 

att hon har blivit både polisanmäld och mordhotad på grund av sina bilder och har därför 

haft skyddad identitet, fått leva med livvakter och har än idag ett överfallslarm (Cho Matre, 

2014, 22 jan).  

Nazister har anklagat Nathalia Edenmonts 

konst för att vara kommunistisk, men 

Edenmont själv säger att hennes konst 

snarare ska ses som en kritik mot 

kommunismen.  I en intervju med 

Sydsvenskan (2005) har hon sagt att ”I 

forna Sovjet var hela samhället byggt på 

avhuggna huvuden. De fem döda mössen 

symboliserar flera saker, bland annat 

Sovjets stjärna och djävulen. Är det inte 

märkligt att en bild med fem avlivade möss 

provocerar mer än vad de symboliserar - 

kommunismens brott mot mänskligheten?” (Af Kleen, 2005, 2 juni). 

Nathalia Edenmont gör sin konst från inspirationer från henne själv och från platser hon 

varit på. Hon får bilder i huvudet som bara måste få komma ut. Hon har inga andra 

intressen och konsten är för henne terapi. Hennes konst är nästan hela tiden förankrat i 

hennes uppväxt (Bengtsson, Staffan 2014).  

Det finns många som avskyr det Edenmont sysslar med och googlar man på hennes namn 

så kan man hitta den här typen av kommentarer på sidor som Flashback och Rhythmism: 

Bild 4: Star av Nathalia Edenmont  
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Ok sorry...I hate cats but this is just going WAyyyy to far..Someone should take                  

this idiot out and throw her in a lion'scage somewhere. Fuckin sick bitch (Alias: 

“Maudib” 2004). 

 

Vilket enormt missbrukande av yttrandefriheten. Denna sortens konst uppmanar 

till pedofili och exploatering av unga pojkar och flickor. Personligen tycker jag 

det är viktigare att barn får en trygg uppväxt utan ödesdigra möten med 

pedofiler än att sjuka as som dessa konstnärer ska få profitera på sin 

vedervärdiga och billigt gjorda "konst" (Alias: ”Golden Race” 2004). 

 

Professionella konstkritiker har dock 

delade meningar om Edenmonts 

konst. Konstkritikern Maria 

Johansson tycker att det är ” Grymt, 

provocerande och uttrycksfullt” 

(Johansson, Maria 2014), medan 

Birgitta Rubin, som även hon är 

konstkritiker, uttycker sig ”först blir 

jag stum, sedan storknar jag” hon 

menar fortsättningsvis att Edenmont 

har förlorat sin moraliska kompass 

(Rubin, Birgitta 2012). 

Steve Baker menar i sin bok 

Picturing the Beast: Animals, 

Identity and representation (1993) att även om viss konst får oss att direkt ta avstånd så kan 

verket ändå ha viktiga saker att berätta. Han skriver också i boken” The observation of 

animals is an inexhaustible source for the understanding of human nature” (Baker, Steve 

1993, s 82), det vill säga att genom att undersöka djuren så undersöker vi också oss själva. 

Kanske är det därför Nathalia använder djuren i sina foton, för att undersöka sig själv.  

Nathalia Edenmont använder inte bara döda djur i sin omdebatterade fotokonst, hon fotar 

även människor och även dessa bilder skapar stora rubriker.  

Bild 5:Bride (Red) av Nathalia Edenmont 2003 
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På bild 6 (nedan) ser vi en liten flicka som är inklädd med tulpaner och hon har samma 

frisyr som Nathalia Edenmont själv hade när hon var liten och gick i skolan. Det man inte 

ser i den här bilden är att de här blommorna är virade runt flickans nakna kropp med 

ståltråd. Det finns också ett antal giftiga spindlar och andra stora insekter med i bilden (Von 

Siverts, Malou 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bild 7 ser vi inte bara ett konstverk utan detta var också en reklamaffisch för en 

utställning i Allingsås. Denna affisch blev nerriven av upprörda Allingsåsbor och tillslut 

bestämde kommunen att ta ner den kritiserade affischen för gott från Allingsås gator och 

torg (Blom, 2012, 17 aug). När hon gjorde detta konstverk så utgick hon som vanligt ifrån 

sig själv. När hon var liten och bodde i gamla Sovjet hade de vapen hemma som hon och 

andra barn lekte med. Hon vill med detta foto tala om att det är fel att ha vapen hemma då 

det kan bli allvarliga konsekvenser (Henningsson, Patrik 2013). 

Sarah Flagge menar i sin avhandling 6 x Saudek: aspekter på ett konstnärskap (2009), att 

det genast blir akut problematiskt att ha barn med i kontroversiella fotografiska verk.  De är 

inte fiktiva gestalter i ett fotografi, utan de är levande barn som tänker och känner. 

Bild 7: Play, av Nathalia Edenmont, 

2011 
Bild 6:Growing up, av Nathalia 

Edenmont, 2012                 
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Verkligheten tränger sig på när man ser dessa bilder och det finns så mycket mer verklighet 

i ett fotografi än i en målning. Flagge ställer sig frågan hur barn påverkas av att ställa upp 

på utmanande foton och om fotografierna har efterverkningar på barnen. Att även om det är 

en fantasi, så blir det ändå förankrat i det verkliga. Men hon säger också att även om 

bilderna kan bekymra betraktaren så kan det ändå finnas något viktigt och nyttigt 

bakomliggande (Flagge, Sarah s.126-127).  
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3. Analys  

Pierre Bourdieu delar in det kulturella produktionsfältet i olika delfält. Han kallar det fält 

som skapar för skapandets skull och gör konst för konstens skull och inte för den 

ekonomiska vinningens skull för det autonoma delfältet. Jag placerar därför in Nathalia 

Edenmont i det autonoma konstfältet. I följande kapitel kommer jag att försöka placera in 

Edenmont i Pierre Bourdieus fältanalys.  

 

3.1 Habitus 

I detta avsnitt analyserar jag Nathalias Edenmont habitus, om hennes invanda 

beteendemönster från uppväxtmiljön fortfarande leder henne i nuet. När vi undersöker 

Edenmonts habitus får vi reda på varför hennes konst ser ut som den gör. Det är tydligt att 

Edenmonts habitus är djupt rotad i hennes uppväxt. Hon växte upp i dåtidens Sovjetunionen 

där hon och många andra med henne blev uppfostrad att alltid sträva efter att vara bäst och 

alltid kämpa hårt. Även när man är helt slut i kroppen så har man alltid 90 procent mer att 

ge (Silfverstolpe, Sofia 2014). Idag vill hon fortfarande vara bäst, eller åtminstone skall 

hennes verk vara det då hon säger att hon alltid strävar efter att göra mästerverk. Hon 

pushar hennes team att alltid göra det allra bästa dem kan, hon vill att de skall överträffa sig 

själva (Bengtsson, Staffan 2014). Broady beskriver Bourdieus begrepp habitus på följande 

sätt ”En människas habitus grundläggs genom de vanor hon införlivar i familjen och skolan 

och fungerar sedan som ett seglivat och ofta omedvetet handlingsmönster. Habitus kan 

betraktas som ett förkroppsligat kapital” (Broady 1998, 3). Edenmont verkar medveten om 

att mycket av hennes beteendemönster härstammar från hennes bakgrund och det är likväl 

tydligt även för mig. 

Redan som 10-åring började Edenmont gå i konstskolor. Sedan har konsten följt henne i 

alla år, trots att hon inte haft några ambitioner att leva på konsten. När hon väl hade sin 

första utställning på Galleri Mors mössa 2003 har det bara rullat på. Konsten har alltid varit 

en stor del i hennes liv, ett exempel är när hon studerade grafisk design i Stockholm så 

tyckte många att hennes reklambilder mer såg ut som konst än som reklam (Magnusson, 
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Johan 2007). 

Edenmont blev föräldralös när hon var 14 år gammal, att få klara sig själv i sådana unga år 

formar en person i allra högst grad och förändrar en människas habitus väldigt starkt. Jag är 

övertygad om att denna händelse har bidragit till att hon fortfarande går sin egen väg och 

inte låter någon bestämma över henne. Hon var som fjortonåring ensam, men stark och jag 

vill påstå att hon bär denna styrka än i dag. Hennes avslappnande sätt att tackla all hård 

kritik hon får är garanterat sprunget ur hennes uppväxt.  

Ett habitus kan vara både något man tillägnar sig och något man har och det kan också i 

vissa fall fungera som ett kapital (Bourdieu 2000, 266). Edenmonts habitus stärker hennes 

position på konstfältet. Utan hennes förflutna, hennes habitus, så kan man anta att hennes 

konst inte hade sett ut som den faktiskt gör. ”Var och en av oss är begåvad med en habitus, 

men det är marknaden som avgör vilka ingredienser i och effekter av denna habitus som 

kan fungera som kapital”, skriver Broady (Broady 1998, 17). Ens Habitus är en produkt av 

ens historia och är därmed föränderlig, men genom att vara medveten om sitt habitus kan 

man också kontrollera det (Broady 1998, 18). Då Edenmont med största sannolikhet är 

medveten om sitt habitus, måste jag också anta att hon kontrollerar den och därmed faller 

hon heller inte offer under sitt konstnärskap i den meningen att hon inte styr den. 

Hennes relation till döda djur började tidigt, hon var med och slaktade djuren som skulle 

hamna på tallriken redan som liten. När hon gick på konstskola i forna Sovjetunionen 

målade hon gärna djur. Idag handlar det fortfarande om djur i hennes konst många gånger 

och att halshugga katter och kaniner är inga svårigheter för henne som har denna bakgrund. 

Hon berättar i en intervju på tv4 att det finns ett talesätt på Ryska som säger att ”Konst 

kräver offer” (Bengtsson, Lasse 2010). Det är möjligt att hon ser både sig själv och djuren 

som offer i hennes konst, hon själv som totalt hänger sig till sitt skapande och har med det 

satt allt annat åt sidan, djuren som får sätta livet till och hennes modeller som får pinas i 

flera timmar innan hon är nöjd och ser ett mästerverk. Hennes relation till död började som 

tidigare nämnt tidigt, hon har själv sagt: ”Jag jobbar med en insektsgrav. Jag satt i många, 

många timmar på min mors grav som liten och nu sitter jag också med gravar” (Bengtsson, 

Staffan 2014).  



 19 

Edenmont köper in tusentals blommor till en del verk och säger själv i dokumentären om 

henne att ”Under Stalintiden byggde man upp gigantiska monument. Det gör jag också och 

vill ha mycket blommor. Jag hatar när det är brist på någonting” (Bengtsson, Staffan 2014).  

En persons habitus bestämmer hur människor handlar, tänker, uppfattar och värderar i olika 

sammanhang (Broady 1998, 18) och både hennes relation till död och hennes 

återkommande till att göra storslagna verk är sprunget ur Edenmonts habitus. 

Hennes konst visar kontraster mellan det vackra och det fula, mellan liv och död och mellan 

hårda och det sköra. Edenmonts konst bär på en skörbarhet och ett utlämnande som inte gör 

någon oberörd och hennes fotokonst är på alla sätt seriös och det ligger alltid ett allvar 

bakom varje bild. Edenmonts foton är drömska, många gånger kan man se likheter med 

Alice i underlandets vackra värld. Det vackra är alltid viktigt för Edenmont, oavsett hur 

mycket hon leker med döden i bilderna. Kanske har det att göra med hennes barndom 

också. I dokumentären berättar hon hur det alltid var viktigt att se bra ut när hon växte upp. 

Oavsett hur rik eller fattig man var så skulle man se bra ut. Hade man inga pengar till en ny 

klänning så gick man till grannen och lånade en (Bengtsson, Staffan 2014). 

Man kan säga att Edenmont har ett habitus som är väl anpassat för det autonoma konstfältet 

då det har gett henne styrkan att gå sin egen väg. Edenmonts habitus kan också ses som ett 

kapital då hennes konstverk är så starkt förknippade med hennes historia. Man kan se 

tydligt hur Edenmonts habitus influerar hennes konst och sätt att skapa. Bourdieu använde 

habitusteorin för att undersöka människors drivkrafter som bestämmer deras 

uttrycksintresse (Broady 1991, 208). Edenmonts drivkrafter kommer ifrån hennes 

svårigheter i barndomen som vidare bestämmer hennes uttrycksintresse och riktning i nuet. 

 

3.2 Konsekration 

Här redovisar jag hur Nathalia Edenmont har blivit konsekrerad, dvs erkänd av andra 

agenter i hennes fält. Edenmont är både hyllad och hatad, men många museum och gallerier 

står i kö för att få ställa ut hennes verk. Hon har dessutom alldeles nyligen fått ett eget 

galleri i New York (Bengtsson, Staffan 2014). Hon har framförallt blivit konsekrerad av 
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museum och gallerier och naturligtvis av dem som köper hennes tavlor. Hennes köpare 

finns i hela världen, men främst kommer hennes kundkrets ifrån Sverige och USA 

(Silfverstolpe, Sofia 2014). Det är svårt att fastställa exakt när hennes konsekration började, 

men man skulle kunna anta att det var när hon blev uppmanad att göra fotot med hönan av 

hennes lärare (Ripley, 2002) och sedan uppmanad att fortsätta fota hennes bilder ur 

huvudet. Det var då hon blev utvald för första gången. 

 Idag är hon ett stort namn i konstvärlden, inte bara i Sverige utan runt om i hela världen 

och hon blir både starkt kritiserad och hyllad för sin egenhet. Sedan hennes debut med 

utställningen Still life på Galleri Mors Mössa i Göteborg 2003, har hon blivit väldigt 

uppmärksammad och hennes konst har sedan dess mer eller mindre handlat om döden. 

Hennes första utställning upprörde djurrättsaktivister men även rasistiska sympatigrupper 

som ansåg att hennes konst var kommunistisk. De förstörde hennes verk till ett värde av 

150 000 kronor. Starten på hennes konstkarriär liknar en revolution och kan ses som 2000-

talets mest kontroversiella verk i Sverige. Bourdieu själv skriver att de stora konstnärliga 

revolutionerna inte genomförs av den konst som dominerar mest, han säger ”revolutionerna 

tillkommer i stället av dessa oklassificerbara bastarder”. Revolution kan göras utan att 

vikten läggs på vem som konsekrerar en (Bourdieu 2000, 177). 

Samma år 2003, visade hon utställningen Still life på Wetterling Gallery i Stockholm och 

då förstörde en besökare hennes verk med ett basebollträ, det gick till och med så långt att 

hon fick ta emot dödshot (Lundberg, 2011 okt). Men trots allt detta vill gallerister och 

köpare ha hennes konst på sina väggar. Hon får göra intervju efter intervju där folk vill 

försöka förstå: vem är denna kontroversiella konstnär? Man kan konsekreras på olika sätt, 

det kan vara det lilla eller det stora. Det kan handla om en inbjudan till ett radioprogram 

eller ett citat i en tidning, men på alla sätt så erkänner jag dig som konstnär. Slår man på 

Edenmonts namn på google.se så kommer 29 900 resultat upp (2014-08-07). Det är allt från 

bloggar, stora som små tidningar, tv-program, radioprogram, videoklipp, dokumentären, 

hemsidor och bilder. Edenmont har lyckats med att gå från att vara helt okänd till ett 

världsnamn på mindre än ett årtionde, det är inte många konstnärer som lyckas med det. 

Hon har dessutom sina utställningar över hela världen. Från USA i väst till Korea i öst 

(Nathalia Edenmont 2012). 
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Nathalia Edenmont är välkomnad av till exempel Wetterling Gallery där galleristen, tillika 

vännen, Björn Wetterling själv säger att han aldrig kommer att vända Edenmont ryggen. 

Han kommer alltid att vilja ställa ut hennes verk även om det skulle innebära problem för 

honom och även om han, genom att ställa ut hennes konst, skulle bryta mot lagen 

(Bengtsson, Staffan 2014). Wetterling ska också ha uttryck sig, efter att själv blivit 

mordhotad då han ställde ut Edenmonts fotografier, att ”ingen jävel i helvetet kan hindra 

mig från att fortsätta ställa ut Nathalias bilder. Då tafsar du på min integritet. Aldrig i livet.” 

(Af Kleen, 2005, 2 juni). Björn Wetterling, likt Nathalia Edenmont, är väldigt 

kontroversiell och han är inte rädd för att provocera andra människor. Galleriet är ett av 

Sveriges mest kända och han har ställt ut världsnamn som Robert Rauschenberg, Frank 

Stella, Jim Dine, James Rosenquist och Jasper Johns (Veckans affärer, 2008). Genom att 

Edenmont är starkt konsekrerad av ett av Sveriges mest kända gallerier så får hon också en 

stark konsekration på konstfältet. 

 

3.3 Socialt kapital  

I detta avsnitt undersöker jag hur Nathalia Edenmont använder sina sociala relationer. Med 

socialt kapital menar man att man ser sina relationer som en resurs. Som liten flicka på 

Krim så fick hon lära sig att klara sig ensam och när hon först kom till Sverige så kände 

hon inte många människor. Men Edenmonts sociala kapital har blivit större sedan hon levt 

en tid i Sverige, hon har många människor runt om kring som hon jobbar tillsammans med. 

Bourdieu menar att de kontakter som knyts i en grupp individer emellan utgör en särskild 

tillgång som en grupp kan dra fördel av (Broady 1998, 15). Om Nathalia Edenmont trivs att 

jobba med någon så ser hon gärna att arbetet fortskrider, därför är det ofta samma stylister, 

fotografer och modeller och så vidare som ingår i hennes produktionsteam. Denna grupp 

ingår i Edenmonts sociala kapital. Men hon har däremot sällan tid för sina vänner utanför 

arbetet, utan berättar i dokumentären att vill hennes vänner umgås med henne så får de 

komma och arbeta med henne (Bengtsson, Staffan 2014).  

Hennes vän Björn Wetterling som är gallerist på Wetterling Gallery berättar i 

dokumentären om Edenmont att hon är otroligt lojal mot de hon jobbar med. Hittar hon 
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människor som det verkligen fungerar med så skulle hon göra allt för dem (Bengtsson, 

Staffan 2014). Dock har inget av Edenmonts fem äktenskap varit särskilt långvariga, men 

då hon ger hennes konst hundra procent fokus får man lov att anta att Edenmont har svårt 

att ge den tid som krävs för att hålla ett äktenskap vid liv. Vad jag kan se så använder 

Edenmont i allra högsta grad hennes sociala kapital som resurs men när resursen inte längre 

finns där så försvinner det sociala bandet också dem emellan. Om Edenmonts sociala 

kapital är stort eller inte låter jag vara osagt, men det sociala kapital hon faktiskt besitter, 

håller hon hårt i och hon använder det till att skapa konst. 

 

3.4 Ekonomiskt kapital 

Här undersöker jag om det är viktigt för Nathalia Edenmont att ha ett stort ekonomiskt 

kapital eller inte. Hennes stora collage med fjärilar kan ta runt 500 timmar att tillverka och 

är verkligen inte billiga att göra. Hon reser runt över hela världen år efter år och träffar 

fjärilssamlare för att kunna köpa de allra finaste fjärilar hon kan få tag på. Ofta är det 

speciella fjärilar det handlar om och många är dessutom fridlysta, dessa fjärilar är med 

andra ord allt annat än gratis för Edenmont att köpa. En originaltavla på ett fjärilscollage 

kan kosta ungefär 285 000 kronor och ett fotografi kostar ungefär hälften av den summan 

(Bengtsson, Staffan 2014). De andra fotona kan kosta mellan 80 000 kronor till 200 000 

kronor. Sedan finns det mindre tavlor som också finns i många exemplar och de säljs från 5 

000 kronor och mer (Silfverstolpe, Sofia 2014). Men då hon ofta reser utomlands och köper 

dyra fridlysta fjärilar och mängder med blommor och annat dyrt material, samt betalar sitt 

stora team så har hon inte mycket pengar kvar (Bengtsson, Lasse 2010). Hon säger i en 

intervju i Sydsvenska 2005 ”Jag blir inte rik på min konst, förra året gick jag med 2000 

kronor plus” (Af Kleen, 2005, 2 juni).  

Pierre Bourdieu menar att de konstnärer som kommer ifrån en blygsam bakgrund, vad 

gäller ekonomiska tillgångar, har lättare att falla offer för samhällets förväntningar som ger 

ekonomisk vinning (Bourdieu 2000, 376). Edenmont kommer ifrån fattiga förhållanden 

men hon stämmer inte in på Bourdieus teori om att sträva efter en ekonomisk vinning, inte 

än iallafall. Edenmont skänker till och med bort sin konst med jämna mellanrum till 
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välgörande ändamål. Bland annat skänkte hon verket Almost Flowers till 

barndiabetesfonden och forskning till ett värde av 170 000 kronor (Svensk damtidning 

2012). Edenmont själv verkar dock inte ha stort intresse av att veta vad hennes konst går för 

vid en försäljning, då hon gärna hänvisar till gallerierna när hon får sådana frågor 

(Silvferstolpe, Sofia 2014). Edenmonts prioritet ligger i att göra konst, inte att tjäna pengar. 

Pierre Bourdieu håller med och citerar Flaubert i sin bok ”Om man inte riktar sig till 

massan är det helt i sin ordning att denna inte betalar en (...)” (Bourdieu 2000, 138).  

Edenmont riktar sig inte till någon massa och därför blir den ekonomiska vinningen inte 

stor. De konstnärer som tillhör det autonoma konstfältet skall inneha ett lågt kulturellt 

kapital (se bild 2). En sak att tänka på är att det krävs ett ekonomiskt kapital för att kunna 

skapa den sortens konst som Edenmont skapar. För att vara i det autonoma konstfältet 

handlar det snarare om hur man tänker på pengar, skapar man för pengarnas eller konstens 

skull? I Edenmonts fall är det för konstens skull. 

 

3.5 Kulturellt kapital 

Med kulturellt kapital talar Bourdieu om utbildningar, examinationer och titlar. Hur ser då 

Edenmonts kulturella kapital ut? För att ha ett högt kulturellt kapital skulle Nathalia 

Edenmont exempelvis ha examina från respekterade läroanstalter, förtrogenhet med 

klassisk musik eller litteratur och hon skulle ha förmåga att uttrycka sig kultiverat i tal och 

skrift (Broady 1998, 6), men Edenmont har inte någon examina från något akademiskt 

lärosäte. Hon har inte gått någon fin konstskola under vuxen ålder, hon studerade bara 

konst som liten. Hon har dessutom berättat i en intervju att hon sällan besöker museum för 

att ta del av det kulturella utbudet som finns på marknaden. Endast vid enstaka fall har hon 

besökt museum när hon varit i Paris eller New York (Silvferstolpe, Sofia 2014). Jag anser 

att Edenmont har en låg grad av kulturellt kapital, ur Bourdieus synvinkel, då hon inte 

stämmer in på hans beskrivning av kulturellt kapital. Hennes fokus ligger i att skapa och 

ingenting annat.  

Oftast har de människor i det autonoma konstfältet högt kulturellt kapital (se bild 2), men 

ingen regel utan undantag. Broady menar att man kan se begreppet kulturellt kapital som en 
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undersektion till symboliskt kapital. Det vill säga, att om samhället eller grupper man 

tillhör igenkänner något som värdefullt (en slags gemensam tro) kan det också värderas 

som ett kulturellt kapital. Exempelvis skulle olika utbildningsinstanser vara ett sådant, men 

också konstverk (Broady, 1991, s169). En av Bourdieus kritik har varit att hans fältteori är 

allt för knutet till franska förhållanden och att vårt samhälle inte har samma klassindelning. 

Och om vi skall lyssna till den kritiken för en stund och tänka att vi i Sverige konsekrerar 

Edenmonts tavlor högt och om vi dessutom lägger till att Broady anser att konst kan anses 

som kulturellt kapital, så skulle i så fall Edenmont ha högt kulturellt kapital. 

 

3.6 Det autonoma konstfältet 

I det autonoma konstfältet stiftar konstnärerna sina egna lagar och de går sin egen väg. Man 

struntar i vad andra människor anser vara rätt och fel, man gör konsten för konstens skull 

och ingenting annat. Här skall jag ta reda på om Nathalia Edenmont tillhör det autonoma 

konstfältet eller inte. Edenmont tog ett viktigt kliv mot det autonoma konstfältet när hon 

2002 gjorde konstverket Ripley (se bilaga) som från början bara var en bild från hennes 

huvud. Fotot på hönan var dessutom hennes första foto någonsin. Det fotot är en början på 

hennes väldigt uppseendeveckande konstbana. Bourdieu menar att de konstnärer som är 

mest välförsedda med ett ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital är de som är mest 

benägna att bryta sina tidigare mönster och ge vika för samhällets förväntningar och skapa 

för vinningens skull (Bourdieu 2000, 377). Edenmont har varken ett högt ekonomisk eller 

kulturellt kapital och förväntas heller inte att bryta sitt konstnärliga mönster. Detta visar 

också att hon tillhör det autonoma konstfältet. 

Hon går sin egen väg och struntar i hur andra människor uppfattar henne. Hon struntar 

också i vad andra människor anser vara rätt och fel, vad andra människor tycker är 

upprörande eller inte. Detta stämmer väl in på vad Bourdieu säger om det autonoma fältet, 

att man tar avstånd ifrån publikens förväntningar (Bourdieu 2000, 134). Hon gör inte 

konsten för att ställa ut eller för att för den sakens skull tjäna pengar på den. Hon gör 

konsten för att hon känner att hon måste gör den för sin egen skull. Hon säger själv i 

dokumentären (Bengtsson, Lasse 2014) som handlar om henne att hon inte har något stort 

intresse av att ställa ut sin konst, utan gör endast konsten för att tillfredsställa sig själv. Hon 
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säger vidare att hon inte har några andra intressen eller hobbys och att när hon är färdig 

med ett verk så känner hon sådan tillfredsställelse att det faktiskt är värt att leva.  

 Edenmont menar att hon alltid är ute efter att överträffa sig själv och göra nya mästerverk. 

Enligt Bourdieus teori, som tidigare nämnt, så har man i det autonoma konstfältet en 

likgiltighet inför makten och äran (Bourdieu 2000, 110), vilket jag tycker stämmer in på 

Edenmont relativt bra. Men då hon ständigt återkommer till att hon strävar efter att göra 

nästa mästerverk, kan jag inte undgå att stanna upp och tänka efter. Vad menar hon 

egentligen med mästerverk? Är hon då också ute efter äran? Men efter att studerat henne en 

tid nu så är det tydligt att hon alltid utgår efter sig själv. Det är i hennes ögon det skall vara 

ett mästerverk, det är hon, bara hon som skall bli nöjd. 

Jag anser att Nathalia Edenmont är en fullkomligt kompromisslös konstnär som befäster 

sina egna regler och hon passar därför bra in i det autonoma konstfältet. Hennes konst är 

kontroversiell och helt otänkbar i andra fält, men i det autonoma fältet blir det otänkbara 

normalt, eller rent av banalt (Bourdieu 2000, 321). 
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4. Slutdiskussion 

Syftet med denna C-uppsats har varit att undersöka Nathalia Edenmonts konstnärskap med 

hjälp ut Pierre Bourdieus fältteori. Mina huvudfrågor har varit om Bourdieus fältteori är 

fruktbar för att förstå Edenmonts konstnärskap och hur Edenmonts habitus påverkar hennes 

konstnärskap. 

Jag anser att Bourdieus fältteori är fruktbar för att förstå Edenmonts konstnärskap. Hennes 

habitus som är starkt påverkat av hennes barndom och uppväxtmiljö, ger henne denna 

annorlunda riktning som konstnär och gör henne också till en stark kandidat till det 

autonoma konstfältet. Hennes habitus fungerar också som kapital, då hon inspireras att göra 

konst av hennes egen historia. Hon lyssnar inte på andra människor och hon befäster sina 

egna regler. Hennes sociala kapital är viktigt för henne och hon använder hennes sociala 

tillgångar för att arbeta med konsten. Det sociala kapitalet är långt mer viktigt än ett 

ekonomiskt kapital för Edenmont. Hon intresserar sig inte för hur mycket pengar hennes 

konst bringar in och hon skänker ofta bort dyrbara konstverk. Hon gör inte konst för att få 

ett högt ekonomiskt kapital. Hennes kulturella kapital är lågt om vi tittar på exempelvis 

examina från respekterande lärosäten, men om vi ser konsten i sig som ett kulturellt kapital 

så blir det genast allt högre. En av de allra viktigaste faktorerna för det autonoma 

konstfältet är att man gör konsten för konstens skull och inte lyssnar på omvärldens 

påverkningar. För Edenmont finns det inget viktigare än konsten och hon lyssnar inte på 

vad andra har för åsikter om hennes konst. Min undersökning visar alltså tydligt att 

Nathalia Edenmont tillhör det autonoma konstfältet och ovanstående faktorer visar på det.  

Genom att använda Pierre Bourdieus terminologi när jag analyserade Nathalia Edenmont 

har jag upptäckt saker jag förmodligen inte skulle sett om jag använt mig av en annan 

vetenskapsteori. Exempel på det är hennes konsekrerade process som dock varit något svår 

att upptäcka, men efter att ha läst ett antal intervjuer och sett dokumentären om henne 

upptäckte jag att museum och gallerier gärna vill ha hennes verk. Hon är också konsekrerad 

av oss som erkänner henne som konstnär. Den valda teoretiska utgångspunkten i denna 

uppsats har naturligtvis varit nyckeln till resultatet. Edenmonts orubbliga och 

kontroversiella konstnärskap gör det tydligt att se att hon inte är ute efter varken makt, 
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pengar eller någon status utan det är konsten och de sociala relationerna som är henne 

betydelsefullt.  

Det har varit ytterst viktigt att ha med bilder på Edenmonts konst i denna uppsats så att den 

oinsatte läsaren kan få en klar bild av det jag belyser. Jag har försökt att visa med bilder, 

både hennes foton på döda djur, människor och hennes collage med fjärilarna. Jag har valt 

ut dessa bilder omsorgsfullt då jag också velat visa hennes eget habitus i dem, då hon hela 

tiden återkommer till hennes barndom eller andra svårigheter i sina verk. 

Jag har, som tidigare nämnts, haft kontakt med Nathalia Edenmont när jag arbetat med 

denna uppsats. Under en personlig kommunikation den 27 maj 2014 ber Edenmont om 

ursäkt för att hon inte har svarat på de sista frågorna jag ställt. Hon skriver bland annat 

följande: ”Jag är allvarligt mordhotad” Hon bifogar ett mail som hon har fått från någon 

som kallar sig för Christian Sonnleitner och som påstår sig bo i Tyskland: 

“Hello! Would kindly see you with a cut cunt until your ass on a picture, and if 

possible both of your breasts cut off. Is this possible? Bloody regards from 

Germany! Will visit you in a few days! Choose a sticker or emoticon” 

(Sonnleitner Christin, mail med Nathalia Edenmont 2014-05-27) 

 

Trots att hon ständigt blir hotad och därför får leva med skyddad identitet, så sviker hon 

aldrig sin konst. När jag frågar Edenmont om detta påverkar hennes skapande, svarade hon: 

”Alla möjliga hot jag fått hindrar mig inte från att skapa. Jag gjorde lite åtgärder, 

skaffade polislarm och alla mina grannar har extra koll på huset. Då kunde jag 

glömma det hela och koncentrera mig på skapandet.”  (Nathalia Edenmont, mail 

från Edenmont 2014-08-16) 

Om det är etiskt rätt eller inte att offra djur till konsten låter jag vara osagt, men för 

Edenmont är detta nödvändigt. Genom hennes kontroversiella bilder får hon vår 

uppmärksamhet och på så sätt kan hon berätta sin historia som mycket väl är gripande och 

allvarlig. Hennes konst kräver offer och genom sitt otroliga engagemang till konsten så 

offrar hon inte bara djur utan också sig själv.  

Det skulle vara intressant att fördjupa sig i ämnet ännu mera och inte bara om Nathalia 
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Edenmont, utan även om andra konstnärer som provocerar med sin konst. I avsnittet 

”bakgrund” nämnde jag konstnärer som Lars Vilks, Makode Linde, Dror Feller och 

Elisabeth Ohlson Wallin, hur ser deras habitus ut? Finns det en likhet med Edenmont där? 

Går det att dra paralleller mellan Edenmonts habitus och de andra nämna konstnärerna? Det 

skulle vara väldigt intressant att fortsätta en forskning där.  
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2014-04-12 

Bildförteckning: 

Följande bilder av Nathalia Edenmont ligger rättigheterna hos Nathalia Edenmont/BUS och jag 

har fått godkännande av Simone Schmid på Wetterling Gallery att använde dessa.  

Bild 1: Lily av Nathalia Edenmont 2007 

Bild 2: ”Fältet för kulturell produktion inom maktens fält och i det sociala rummet” ur Pierre 

Bourdieus bok Konstens regler, det litterära fältets uppkomst och struktur 2000, sidan 193. 

Bild 3: Mask av Nathalia Edenmont 2004 

Bild 4: Star av Nathalia Edenmont 2002 

Bild 5: Bride (red) av Nathalia Edenmont 2003 

Bild 6: Growing up av Nathalia Edenmont 2012 

Bild 7: Play av Nathalia Edenmont 2011 
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http://www.tv4play.se/program/nyheterna-halland?video_id=2332478
http://cjas.dk/index.php/dansksociologi/article/viewFile/493/520
https://www.youtube.com/watch?v=aPbyTuu6MWU
https://www.youtube.com/watch?v=UrKXLomPmNA
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=4308540
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/nathalia-edenmonts-dubbelbottnade-verk-i-ny-utst%E4llning-2561277
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/nathalia-edenmonts-dubbelbottnade-verk-i-ny-utst%E4llning-2561277
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Bilagor 

Bilaga A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mastery av NathaliaEdenmont 2013 
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Bilaga B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripley av Nathalia Edenmont 2002 
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Bilaga C 

Intervju för Blasthaus 2009 

Please find the answers to your questions for your website below. In several cases you have the same 

number for two separate questions. The answers correspond to the order that you have asked them on 

the paper that you gave me. The first of your questions numbered four is incomplete and I have thus 

abstained from answering it. 

1. I used to be a housewife and I used animals to cook dinners for my husband and friends. I also 

remember as a child how my grandmother would tend to her animals that would eventually be served 

for dinner. At art school in the Soviet Union I also used to draw and paint a lot of domestic animals. 

1. Because life is real and not fake. We are surrounded by lies and art needs to be true even if the truth is 

uncomfortable and unsettling. 

2. Art is life and life is all about process and change. I want to create something which is real, true and 

beautiful even if it unsettling. Because life is hard and unsettling for those of us who have lived in the 

chains of a dysfunctional dictatorship this is a truth we cannot close our eyes to. When I stopped being a 

house wife and created a career for myself I wanted to be employed: I was looking for work in illustration 

and advertising. Nobody hired me. They only stole my ideas. But now I employ people and work around 

the clock to create my images and realise my exhibitions. I play a role in society that is bigger than being 

the servant and jewellery of a man. 

3. I would never sacrifice any life form that I would not sacrifice to make a dinner. 

4...(abstain) 

4. Human life is sacred. Apart from that I am like everyone else. I use leather shoes, leather belts and I 

am not a vegetarian. I use make-up and medications that have been tested on animals or derivatives of 

products that have been tested on animals.  

5. I am happy to meet a broader audience. I think this is a great gift and also to know that my work forces 

people to reflect on issues that are difficult and go against the grain of mainstream culture where any 

unsettling question will be brushed under the carpet. Most people who criticize my work do so sitting in 

leather sofas and wearing leather shoes after having eaten a steak or bouillabaisse made with many 

different sort of fishes. It is this hypocrisy that I want to lay bare. But most people who criticize me do so 

because I lay bare their own hypocrisy and they are upset because they do not want to see the lies they 

live. I live a lie as well. We all do, but least I am honest about it. 

6. They are a metaphor for human feelings, but also because face and eyes are rarely cooked and they 

are left overs from food preparation and are better to use for art than to be thrown away. 

7. I am a traditional painter and I use the camera as a brush even though I think like a painter. It is the 

tradition of painting that I have been trained and I have developed my work. I use the camera because it 

is more contemporary and efficient for the issues that I want to raise. The camera is used in documentary 
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practices and move closer to life and our lives is a document of our time. The camera freezes a moment 

in time. 

8. Humour is extremely important. It allows us to distance ourselves from our lives and take in aspects of 

life that are terrible and that we would not be able to understand if it wasn't for humour. I think that 

humour is essential for our survival. 

9. I have spent my life in art school since I was 10 years old. Art history and interetextuality is second 

nature to me. 

9. These come from my childhood experiences and from fairly tales. 

10. I am always mostly inspired by life itself. 

11. I respect Desmond Morris's work. But ever since my parents died I have lived in big cities around the 

world and whether I am in a Zoo or in an urban jungle does not really matter to me. What is important is 

what this zoo or jungle can offer to me and what I can give back to it. 

12. The future looks very bright. 

13. My ultimate goal with my artwork is to create surprises, help people to understanding themselves 

and their predicament, to raise question and to bring joy through beauty. 

 

 

 

 

 

 

 

 


