
1 
 

 

 

Slöjd, hantverk och formgivning 

Produkt- och uppsatsarbete med vetenskaplig metod, 30hp, 754G58 

 

 

 

 

 

 

Marianne Wincrantz 

Djur  

Djurkroppar som material i konst, hantverk och design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelsk titel: Animal: Animal bodies as material   Handledare: 

in art, craft and design    Johanna Sjöberg 

Del av examensarbete    IKK 

ISRN LiU-IKK/PU-G--14/015- -SE    
 



2 
 

 

  
 

Seminariedatum 

2014-05-22 

Institutionen för kultur och kommunikation 

Estetiska avdelningen 

581 83 LINKÖPING 

 

Språk (sätt kryss före) 

X svenska / swedish 

    Engelska / english 
 

Rapporttyp  (sätt kryss före) 

     Uppsats grundnivå 

     Uppsats avancerad nivå 

x   Examensarbete 

     Licentiatavhandling 

     Övrig rapport 

ISRN LiU-IKK/PU-G--14/015—SE 

 

Handledare 

Johanna Sjöberg 

 

Titel  Djur: Djurkroppar som material i konst hantverk och design 

Title  Animals: Animal bodies as material in art, craft and design 

Författare  Marianne Wincrantz 

 

 

Sammanfattning 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I början på 2000-talet fann min mor två mumifierade katter under grunden till boningshuset 

på en mindre gård i Småland hon just köpt. Dessa två katter var helt pälslösa med spår av 

insektsangrepp, vita och torra efter många års vila där under huset. I början tänkte jag att de 

mumifierade kropparna skulle kunna bli ett konstverk, men under åren som gick kom en del 

tankar kring dessa katters liv och jag kände vördnad inför de mumifierade resterna, då jag 

kände att katterna var så starkt förknippade med gårdens historia. I och med dessa katter 

började jag fundera över hur konstnärer tänker då de använder djurkroppar som material.  

I en handledning på Linköpings Universitet, där diskussioner kring att använda djurkroppar 

som konstnärligt material togs upp, väcktes mitt intresse ytterligare för hur konstnärer ser på 

sitt skapande med detta material. Handledaren berättade om en utställning av den brittiske 

konstnären Damien Hirst i London hon besökt, där det fanns utställningsobjekt med 

djurkroppar som arrangerats på olika sätt. Ett av objekten var en upphängd ko med magen 

uppsprättad med inälvorna nedanför. Detta fick mig att bli chockad, men samtidigt infann sig 

en viss nyfikenhet över detta och jag började reflektera över hur konstnären tänkt i sin 

skapande process. Jag funderade på om det saknades en känsla av vördnad och heder för det 

liv som varit, och om det var en handling för att chocka och att framföra ett budskap, utan 

respekt för själva djuret. Mer och mer väcktes mitt intresse för att studera hur konstnärer 

tänker då de använder djurkroppar som material. Hur tänker erkända konstnärer som chockat 

och vunnit mark inom konstvärlden, vilket lett till både ekonomiska fördelar och konstnärlig 

status? Kan det ha funnits en känsla av heder i deras tankar, ett sätt att uppmärksamma 

någonting specifikt inom det politiska fältet, eller har de drivits av tankar om döden, nytt liv 

eller helt enkelt tänja på gränser och bryta tabun? 

 

Författarna Linda Kalof och Amy Fitzgerald har studerat relationen mellan djur och 

människor. I deras bok The animal reader, the essential classic and contemporary writings 

har de samlat ett antal essäer, skrifter och vetenskapliga reflektioner skrivna av olika 

författare. Här finns ämnen om djur som etiska och filosofiska föremål, som symboler, 

husdjur och djur inom sporten. Kalof & Fitzgerald menar att många djur används för att äta, 

till arbetskraft, förströelse och till vetenskap för att slängas bort när de inte längre behövs. De 

menar att man kan se en länk mellan vår relation till djur och sociala och mänskliga problem, 
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som exempelvis slaveri och sexism
1
. De menar också att människor alltid har varit 

fascinerade av naturens skådespel, speciellt djur som slåss.
2
 Den här studien vill undersöka 

relationen mellan människa och djur, utifrån politiska och etiska aspekter, och hur vi 

människor uppfattar djur inom det kulturella fältet såsom konst, hantverk och formgivning.  

Sabina Contreras Nässel skriver i en kandidatuppsats vid Institutionen för Kultur och 

Kommunikation vid Södertörns Högskola att vi sedan begynnelsen har haft djuren nära oss 

och att vi varit beroende av dem som föda, arbetskraft och handelsvara. Hon menar att i 

konsten så har djuret kommit att bli mer än ett djur och en symbol för olika egenskaper som 

att exempelvis ett lejon kan symbolisera kraft och mod och ett lamm kan stå för fromhet och 

tro.
3
 Det kan vara intressant att titta på hur vi människor sett på djur symboliskt i historien, 

och hur djur framställts inom konsten, för att få en djupare förståelse för hur vi ser på 

användandet av djurkroppar som material, och vad djur kan symbolisera i vår tid. Genom 

denna studie vill jag belysa hur vi ska förstå och tolka djurkroppar som material inom konst, 

hantverk och design, och se på vilket sätt djur används som material. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka fenomenet döda djur och djurkroppar i konst, 

hantverk och design. Frågeställningarna är: 

 

● På vilket sätt används döda djur och djurkroppar som material i konst, hantverk 

 och design? 

 

● Hur kan syftet med att använda döda djur och djurkroppar som material i 

 konst, hantverk och design, tolkas och förstås? 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Fitzgerald & Kalof, The animals reader, The essential classic and contemporary writings. (2007) s. X1V 
2 Fitzgerald & Kalof, 2007, s. 193 
3 Sabina Contreras Nässel, All animals were hurt during the making of this art (2011) s. 8 
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2. Teori och tidigare forskning 

Vetenskapen studerar relationen mellan djur och människa inom ett fält som heter djurstudier. 

Vad innebär detta fält? Enligt hemsidan ICAS som står för Institute for Critical Animal 

Studies, beskriver Anna Barcz & Dorota Łagodzka inför en akademisk konferens vid 

Vetenskaps akademin i Polen, att man exempelvis studerar djur filosofiskt, i litteratur och 

konstnärliga verk som refererar till djurproblem. De menar att detta fält tittar även på äldre 

kulturer, politik och sociala beteenden, och forskningen är ett oberoende fält som kritiskt 

granskar och har funnit sin väg in i den akademiska världen.
4
 Tobias Linné vid Lunds 

universitet, menar att ”Fokus på djur som en del av samhället är ett forskningsfält som ännu 

inte är etablerat i Sverige, men som är desto större internationellt.” 
5
 Linné menar att det inte 

bara handlar om ett etiskt perspektiv utan hur samhället gjort sig beroende av djur och att 

djurstudier integrerar med områden som sociologi, geografi och genusforskning.
6
 Den här 

studien är kopplad till detta fält genom att se på relationen mellan människa och djur ur 

historiskt perspektiv, med en politisk och etisk aspekt, och hur vi människor uppfattar djur 

både inom det kulturella fältet och också behandlingen av djur.  

Sociologen Linda Kalof forskar om djur i människans historia,
7
 och utifrån hennes bok 

Looking at Animals in Human History ges här i denna studie en historisk beskrivning av djurs 

betydelse och användning i Europa. Fokus kommer att ligga på det ovanliga användandet av 

djur. Studien kommer inte diskutera det vanliga användandet av djurkroppar i hantverk så 

som skinn, läder, fjädrar eller användandet av ben som hantverksmaterial. I första delen av 

Teori och tidigare forskning i denna studie, fokuseras det på den historiska aspekten av 

människan och dess relation till djuren i olika tidsepoker. Hur människan ur tidsperspektiv 

sett på djur både symboliskt, användandet av dem inom blodiga sporter och som 

underhållning, med nyfikenhet efter det exotiska och det växande etiska perspektivet, kan ge 

förklaringar om hur vi ser på djur idag och användandet av djurkroppar som material. Vidare 

presenteras den isländska forskaren Bryndìs Snaebjörnsdóttir  och hennes forskning kring 

relationen mellan djur/människa inom konsten, den konsthistoriske professorn Steve Baker 

                                                                 
4 Anna Barcz & Dorota Łagodzka. Institute for Critical Animal Studies.  http://icaseurope.wordpress.com/ (2014) 
5 Emma Danielsson. Lunds Universitet. http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2261&news_item=7264 (2011) 

6 Emma Danielsson. Lunds Universitet. http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2261&news_item=7264 (2011) 
7
Mark V. Barrow JR. CLIO -KENOSHA THEN FORT WAYNE (2008) Purdue university. Fort Wayne. 

https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN24523

5651&site=eds-live (2014) 

http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2261&news_item=7264
http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2261&news_item=7264
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN245235651&site=eds-live
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN245235651&site=eds-live
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som gjort ett flertal studier där han exempelvis undersöker hur djur har avbildats inom 

konsten och i filosofin. En intressant aspekt att ta med i denna studie är en kandidatuppsats av 

Sabina Contreras Nässel som studerat om döda djur i konsten med utgångspunkt i 

konstnärerna Nathalia Edenmont, Marco Evaristti och Guillermo Vargas verk.   

 

2.1 Forskning om människan och djurets relation ur historiskt perspektiv 

2.1.1 Medeltiden, digerdöd och karneval 

Under medeltiden användes djurbilder ofta som moraliska budskap eller för att lära ut 

religiösa principer. Enligt Kalof så spelade särskilt hyenan en stor roll under medeltida 

skildringar av moral och sex. Detta djur porträtterades som oren och oärlig på grund av att 

man antog att en hyena kunde byta kön, och framställdes ofta som en gravplundrare som åt 

mänskliga kvarlevor.
8
  I slutet av medeltiden på 1300-talet tog Digerdöden nära sjuttio till 

åttio procent av befolkningen över hela Europa, och döden betraktades som grotesk och 

onaturlig. Porträtt av djur blev en del av det som fanns i tankarna hos medeltidens människor, 

såsom himlen, helvetet och domen.
9
 Enligt Kalofs forskning så spelade bildframställning av 

djur även en central roll vid de medeltida karnevalerna då människor satte på sig masker av 

skinn eller huvuden av djur i processionståg och ritualer.
10

  Djur användes ofta för att visa 

förakt för nedklassade kategorier av människor, i förnedrande syfte. Som exempel kan 

nämnas en ritual innan avrättning då en dömd kriminell tvingades att rida baklänges på en 

åsna eller en sjuk häst till galgen. Gällde det en sexuellt promiskuös kvinna fick hon sitta på 

en bagge. Hade man dödat en far eller mor blev man insydd i en påse med en hund, apa, orm 

eller en tupp, och djuret symboliserade det brott man begått.
11

  

 

2.1.2 Renässansen, kabinett och baitings 

Under renässansen 1400 till 1600, fanns vad man kallade för nyfikenhets kabinett, som var en 

föregångare till de moderna naturhistoriska museerna. Dessa kabinett växte i popularitet på 

grund av det stora intresset för naturen och dess samlingar och klassifikationer av objekt från 

exotiska djur och människor. Rariteter inkluderade vad som helst som var avvikande eller 

märkligt, som exempelvis tvåhövdade kalvar eller deformerade hjorthorn, och deformerade 

djur ansågs som speciellt fascinerande. Intresset för att se exotiska djur fortsatte under den 

                                                                 
8 Linda Kalof. Looking at Animals in Human History. (2007) s.46 
9 Kalof, 2007, s. 57 
10 Kalof, 2007, s. 59 
11 Kalof, 2007, s. 60 
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tidiga renässansen att vara stark, men ju längre man kom i den vetenskapliga revolutionen, 

fokuserade dessa kabinett mer på naturens lagar, än på det avvikande. Trots att dessa kabinett 

inte var öppna för allmänheten, utan visades i finare privata hem, så gavs vetenskapsmän och 

konstnärer tillträde, vilket resulterade i ett otal skisser av djurens anatomi, rörelser och 

beteende.
12

  Kalof menar att medeltidens farsot hade en liknande påverkan på den kulturella 

framställningen av djur under renässansen. I början av 1500-talet skildrades djur inom 

konsten främst som döda, döende eller väntandes på att bli mänsklig föda. Kalof menar att 

ingenstans är det så tydligt som skildringar av scener med döda djur i slaktbutiker.
13

 

Målningar av slakthus och slaktbutiker har ofta tolkats som kritik av lösaktighet och överflöd, 

och det var vanligt förekommande att religiösa ledare kopplade samman slakten av djur med 

erotik och köttets lustar.
14

 Medeltidens aristokrati använde björnar att träna sina hundar på, för 

att lära dem att attackera inkräktare i sina hem. Under renässansen utvecklades detta till att bli 

en fullskalig och oerhört populär sport kantat av blod, så kallade baitings. Detta skedde inte 

enbart i England, utan i hela Europa i länder som Italien, Spanien och Frankrike. Många av 

djuren som användes som lockbete för hundarna, var lejon, grävlingar, halta hästar samt 

tjurar, vilka ofta var bundna vid en stolpe. Dessa tillställningar hade en central roll för alla 

samhällsklasser och tillförde en social dimension genom att fira gamla traditioner och umgås 

utomhus.15 Ögonvittnen från dessa evenemang beskriver det som festliga tillställningar, som 

trots det grymma som inkluderades i denna sport, gav åskådaren stor tillfredställelse av 

spänningen från frenesin och oljuden. Länken mellan dessa evenemang och sociala olikheter 

är en del i den historiska dokumentationen, och man beskrev ofta björnen som en auktoritär 

figur och hunden liknades vid pöbeln och underklassen. Baitings användes även som en 

metafor för misshandeln av kvinnor.
16

  

 

2.1.3 Upplysningen, lagar mot djurplågeri och duellerande loppor 

Under Upplysningstiden 1600 till 1800, började människan se på djur som filosofiska och 

etiska objekt.
17

 Att dissekera djur som fortfarande levde, rättfärdigades med en åsikt om att 

djur inte kunde känna smärta eftersom smärta förknippades med en förmåga till intellekt, 

vilket man ansåg djuren saknade. Dessa arrangemang var enligt Kalof, en offentlig 

tillställning då man ansåg att experimenten på levande djur krävde verifikation av en publik 
                                                                 
12 Kalof, 2007, s. 73-75 
13 Kalof, 2007, s. 79 
14 Kalof, 2007, s. 81 
15 Kalof, 2007, s. 89 
16 Kalof, 2007, s. 91 
17 Kalof, 2007, s. 97 
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och det var en framstående form av ceremoni och uppvisning.
18

 Aristokratins fester och 

entréer under 1600-talet, krävde ofta någonting extravagant. Man hade exempelvis 

juvelprydda uppstoppade svanar som dekor på sällsynta maträtter, pajer som kunde innehålla 

en hel orkester, eller exotiskt uppstoppade djur som apor eller valar.
19

 Under 1600 – 1700-

talet spelade metaforer en viktig roll i rituella ceremonier, med djur som symboler, och 

framställningen av hästar var vanligt för att skildra sexuellt otyglade kvinnor.
20

 I det 

protestantiska London började en ny form av underhållning på gatorna ta form. Åskådare fick 

se djur som var tränade i människors beteenden, såsom fåglar och loppor som drog vagnar, 

harar som spelade trummor och loppor som duellerade med pinnar. Allt eftersom utvecklades 

detta till större evenemang med apor och hundar uppklädda som människor och exempelvis 

spela att de attackerade en stad, dansade, åt vid ett bord eller spelade kort.
21

 Entusiasmen för 

att se djur engagerade i mänskliga aktiviteter fann även sin väg in i skriven och visuell konst. 

En av de första lagarna mot att plåga djur etablerades på Irland 1635 och gällde bland annat 

att man inte fick dra av fåren ullen, utan måste klippa dem.
22

  

 

2.1.4 Modern tid, djurrättsaktivister och Robopet 

På 1800-talet skapades det en stor serie av lagar mot grymhet i England. Djurrättsaktivister 

fanns enligt Kalof, vars huvudsakliga oro inte var över de blodiga djursporterna, utan över 

grymheterna på gatorna i London. Hästar, åsnor och även hundar misshandlades och 

tvingades dra tunga vagnar, och framförallt hästar hade det svårt.
23

 Ser man på djur i den 

moderna världen i cyberrymden, hamnar man i en elektronisk värld med digitala bilder, där 

det erbjuds helt nya begrepp i relationen djur och människor. Framförallt har man i den 

elektroniska världen förlorat djurens äkthet, då man kan köpa djurrobotar såsom Robopet som 

visar en rad beteenden, från sitta, springa, skälla, eller fisa.
24

 Kalofs forskning visar på att 

symbolik har en stor roll i hur vi gestaltar djur både inom konsten och vårt sätt att se på dem. 

Djur i gestaltning, hur vi behandlat dem, och dess symbolvärde, har haft en stor roll i vad som 

sker i samhället.  

 

 

 

                                                                 
18 Kalof, 2007, s. 99 
19 Kalof, 2007, s. 102-103 
20 Kalof, 2007, s. 114 
21 Kalof, 2007, s. 115 
22 Kalof, 2007, s. 124-125 
23 Kalof, 2007, s. 137 
24 Kalof, 2007, s. 163 
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2.2 Bryndis och isbjörnar 

 

Den isländska forskaren Bryndìs Snaebjörnsdóttir skriver i sin doktorsavhandling Spaces of 

Encounter: Art and Revision in Human – Animal Relations från 2009, om sin forskning kring 

relationen mellan djur/människa inom konsten. Tre konstprojekt är centrala i hennes 

forskning. Det första av dessa projekt heter nanoq: flat out and bluesome, och är ett visuellt 

konstprojekt som undersöker den underliggande meningen i uppstoppade isbjörnar, och vad 

de symboliserar i västvärlden.
25

 Projekt nummer två heter (a) fly och är också ett visuellt 

konstprojekt som studerar kultur, natur, och det vilda, genom att undersöka relationen mellan 

människor och husdjur. Seal är hennes sista projekt och som undersöker människans relation 

till sälen.
26

 I konstnärsdelen samarbetar hon med konstnären Mark Wilson, och deras 

samarbete bygger på en gemensam tro på att konst behöver öppna nya områden, utöka de 

gränser som finns i vårt samhälle och dess ramar.
27

 Snaebjörnsdóttir skriver i sin avhandling 

att hon vid en resa till Grönland såg ett antal isbjörns kranier och diverse skinn till salu i 

lokala affärer, och att det inte var ovanligt att se ben som halssmycken med ett avbildat 

isbjörnshuvud karvat i. Hon menar att isbjörnens ikoniska kraft är väldigt synlig och att det är 

Grönlands vapensköld.28 Snaebjörnsdóttir lyfter fram att många museer visar exemplar av 

uppstoppade isbjörnar för att visa besökaren dess naturliga miljö, vilket ofta resulterat i en 

display av aggressiva poser som symbol för det vilda. Hon menar att då vi tittar på 

uppstoppade djur på museum, så uppfattar vi dem inte som döda, och vi tänker inte på varför 

de hamnade på museet eller vad de är.
29

 Hon nämner även att relationen mellan människor 

och djur på zoo är långt ifrån hur man observerar djur i sin naturliga miljö, och att besökare på 

zoo förväntar sig att bli roade och underhållna.30 Forskaren skriver i sin avhandling att sälen 

länge har fångat människans fantasi och finns dokumenterad i sånger och folkkonst, och att 

sälar har ett speciellt kännetecknande ansiktsuttryck och en förmåga att fälla tårar
31

. Hon 

menar att djurs ansikte betyder mycket i vår kommunikation, och det är ansiktet och att djuret 

får ett individuellt namn, som ger djuret en identitet.
32

 Snaebjörnsdóttir beskriver att verket 

seal tog lång tid att göra, men att det berodde på att hon höll sig till vissa etiska arbetsmetoder 

som att inte låta döda något djur i syfte att utöva konst. Hon menar att detta är en kontrast till 

                                                                 
25 Bryndìs Snaebjörnsdóttir. Spaces of Encounter: Art and Revision in Human – Animal Relations. (2009) s. 4 
26 Snaebjörnsdóttir, 2009, s. 5-6 
27 Snaebjörnsdóttir, 2009, s. 23 
28 Snaebjörnsdóttir, 2009, s. 53 
29 Snaebjörnsdóttir, 2009, s. 170 
30 Snaebjörnsdóttir, 2009, s. 56 
31 Snaebjörnsdóttir, 2009, s. 109 
32 Snaebjörnsdóttir, 2009, s. 110 
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många andra konstnärer och att hon inte känner sig bekväm med att konst skulle vara 

undantagen etiska perspektiv. Hon anser att det är en skillnad på att låta döda ett djur för 

uppstoppning, än att använda en djurkropp eller ett skinn från ett djur som redan dött. Hon 

menar även att en del konstnärer går ett steg längre och bara använder redan uppstoppade djur 

för återanvändning.
33

 Snaebjörnsdóttir skriver i sin slutsats att det inte råder någon tvekan om 

att djurkroppar eller bilder på djurkroppar har ett högt symboliskt värde, och att det är högt 

aktade objekt.
34

 Hon anser att djuret får en identitet genom att namnges och att dess ansikte är 

betydande för identiteten och vår kommunikation.  

 

2.3 Baker om djurmaterial inom konsten 

Steve Baker är professor i konsthistoria vid universitetet i Lancashire och han har gjort ett 

flertal studier där han exempelvis undersöker hur djur har avbildats inom konsten och i 

filosofin.
35

 Baker skriver om botched taxidermy som är uppstoppade djur som på ett till synes 

vårdslöst sätt stoppats upp. Han menar att uppstoppning av djur på detta sätt, gör att det inte 

blir en framställning av antingen människa eller djur.
36

 Då det gäller en humoristisk 

representation av djur, menar Baker att det kan variera allt från uppskattat underhållande till 

det bisarra eller surrealistiska, och det behöver inte finnas en varm känsla för djuret.
37

 Baker 

menar också att en del konstnärer inom konsten inte prioriterar djuren i sin egen miljö, utan 

tycks ha större intresse för att skapa nya och okända utrymmen för att se och tänka om djur. 

Baker ställer sig frågan om man kan lita på att konstnärer agerar etiskt och med ansvar, om de 

sätter det etiska först eller om de sätter det egna konstverket före. Baker menar att man inte 

kan lita på att konstnärer gör det, och han nämner två verk som exempel på varför man inte 

kan lita på att konstnärer agerar etiskt.
38

  

Det ena konstverket Baker beskriver är Helena av Marco Evarissti som visades för första 

gången i Danmark år 2000, och som bestod i tio matmixers med varsin guldfisk, och med 

möjlighet för besökaren att slå på för att starta mixen och döda fiskarna. I åtminstone ett fall 

skedde det, då en besökare dödade två guldfiskar.
39

 Det andra exemplet som Baker tar upp är 

ett verk som uppsattes vid California State University i Los Angeles 1976 och som orsakade 

                                                                 
33 Snaebjörnsdóttir, 2009, s. 159-160 
34 Snaebjörnsdóttir, 2009, s. 224 
35 Steve Baker, The Postmodern Animal. (2000) s. 1 
36 Steve Baker, 2000, s. 75 
37 Steve Baker, 2001, s. 23 
38 Steve Baker, 2013, s. 1 
39 Steve Baker, 2013, s. 13 
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stor bestörtning bland publiken. Konstverket bestod i ett performance framträdande som hette 

Rat Piece och konstnären Kim Jones tände eld på tre levande råttor som förtvivlat sprang 

omkring, och när elden började brinna ut, öste han på mer tändvätska, för att slutligen hälla 

sand över de döda kropparna. Jones hade en bakgrund från Vietnamn kriget där man brände 

råttor i lägren, och hans verk handlade om att visa hur det luktade, skreks, och skyldigheten 

att stoppa det och inte bara prata om det. Hälften av publiken gick och hälften stannade kvar. 

Konstnären dömdes senare till ringa böter för djurplågeri.
40

 Baker menar att man inte kan lita 

på att konstnärer sätter det etiska före sitt egna konstverk, men ändå skapa verk som både är 

humoristiska, bisarra, men även helt nya varianter hopsydda med botched taxidermy. 

Konstnären Catherine Bell, uppträdde år 2006 på en svartmålad scen, sittandes på scengolvet i 

sin döde fars rock, och där hon under föreställningen sög bläcket ur fyrtio döda bläckfiskar 

som hon spottade ut över sig själv och scenen. Installationen hette Felt Is the Past Tense of 

Feel och handlade om döden, hennes fars död och hur vi processar sorg i västvärlden. 

Konstnären menar enligt Baker, att det tvångsmässiga sugandet och spottandet i 

installationen, är ett sätt att distrahera hennes minnen genom att utplåna tankarna då hon 

bevittnade sin far dö.
41

 Det var viktigt för Bells arbete att bläckfiskarna inte hade fångats med 

trål, då det förstör bläckfiskarnas ögon, tentakler och bläcksäckar, så hon anlitade fiskare för 

att fånga bläckfiskar hon själv planerade att använda, med lina i stället. Baker beskriver att 

Bell ville ha bläckfiskar som var intakta, och så fräscha som möjligt för att minimera lukten 

och bevara glöden i deras ögon och att det var viktigt för henne att de nyss hade dött. Han 

menar att Bell ansåg det viktigt att de nyss dött, då det passade in i konceptet att döden nyss 

lämnat kroppen.
42

   

2.4 Nässels studie om djurkroppar i konsten 

I en kandidatuppsats från 2011 vid Institutionen för Kultur och Kommunikation vid 

Södertörns Högskola studerade Sabina Contreras Nässel döda djur i konsten med 

utgångspunkt i konstnärerna Nathalia Edenmont, Marco Evaristti och Guillermo Vargas verk. 

Nässel undersökte frågor om vad djuren symboliserar, betydelsen av djurets död, om 

konstnärernas syfte var att få medial uppmärksamhet eller om det fanns ett annat motiv 

bakom. Andra frågor hon ville belysa var människans ambivalenta relation till djuren och vad 

djuren betyder för oss i konsten, samt varför det provocerar människor så mycket mer när 

                                                                 
40 Steve Baker, 2013, s. 4-7 
41 Steve Baker, Artist/Animal. (2013) s. 119-123 
42 Steve Baker, Artist/Animal. (2013) s. 127 
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dödandet sker för konstens än i exempelvis slakthusen. Utgångspunkten i studien var tre olika 

verk av de tre konstnärerna – Nathalia Edenmonts verk Star som är ett fotografi av en hand 

med halverade möss utan underkropp, trädda över de fem fingarna som fingerdockor, 

installationen Helena av Marco Evarissti, som bestod i tio matmixers fyllda med vatten och en 

guldfisk i varje, och där besökaren själv fick välja om de ville starta upp en mixer, samt det 

tredje verket Eres lo que lees av Guillermo Vargas. Detta sistnämnda verk var en installation 

med en levande gatuhund som bands fast på galleriet utan mat eller vatten. Nässel menar att 

det i Edenmonts verk syns både det oskyldiga och det våldsamma, och det vackra och det 

frånstötande. ”Vetskapen att djuret verkligen är äkta gör denna annars stillsamma och nästan 

harmoniska bild mycket obehaglig och just denna ambivalens syns ofta i Edenmonts verk. De 

är mycket vackra och stillsamma men hela tiden hänger döden över bilden”
43

. I studien 

skriver Nässel att hon ser en av anledningarna till att djur existerar i konsten är att det ger 

spänning, och att betraktaren vill se på döden och bli skrämda och få känslan av spänning.
44

 I 

sin slutsats menar hon att det finns flera skäl till varför konstnärer använder sig av döda djur 

som material i sina konstverk. I hennes analys menar hon att detta görs för att det är ett bra 

sätt att få uppmärksamhet, speciellt i massmedia, vilket kan leda till en stor 

genomslagskraft.
45

 Nässel menar också att användandet av riktiga djur är ett sätt för 

konstnären att visa att det faktiskt är på allvar, att det är på liv och död. Hennes bedömning är 

att ingen skulle ha tagit Edenmonts verk Star på allvar om det varit tygmöss på fingrarna, eller 

om Vargas ställt ut en hund i lera, eller om Evarisstis fiskar i mixern varit av plast. 

 

Om konstnärerna inte skulle ha använts sig av döda djur utan i stället valt icke-levande material i sina 

verk hade verken helt plötsligt blivit komiska. Många hade säkerligen tyckt att det var väldigt 

underhållande att mixa plastleksaker. Så ur det perspektivet  anser jag att det var nödvändigt för 

konstnärerna att använda sig av djuren i sin konst.46 

 

I sin slutsats menar Nässel även att döda djur provocerar och att vi måste inse faktum att det 

inte bara är i konsten som djur dör utan även för våra kläder och mat, att vi gärna äter deras 

kött så länge vi slipper se dödandet. Konsten gör dödandet synligt menar hon.
47

    

 

 

                                                                 
43 Sabina Contreras Nässel. All animals were hurt during the making of this art. (2011) s. 14 
44 Nässel, 2011, s. 28 
45 Nässel, 2011, s. 29 
46 Nässel, 2011, s. 31 
47 Nässel, 2011, s.33 



15 
 

3. Metod och material 

Detta är en kvalitativ studie som består av två delar i form av empiriska studier utifrån texter 

och mediematerial, och en kvalitativ intervju med smyckekonstnären Märta Mattsson. Med 

kvalitativ avses att metoden handlar om att gestalta och karaktärisera något, och att beskriva 

egenskaperna hos något
48

, samt att utreda ett fenomens karaktär och egenskaper
49

. ”Empiriska 

studier brukar man inom t.ex. samhällsvetenskaperna anse vara sådana studier som tar fram 

uppgifter om människorna eller samhällena och dess uppgifter analyseras och tolkas till dess 

att man nått en bättre förklaring eller en bättre förståelse för eljest.”
50

 Båda delar som lyfts 

fram i analysen, belyser fenomenet av användning av djurkroppar som material i konst, 

hantverk och design. Båda delar har tematiserats för att strukturera materialet och summera 

analysen utifrån det. 

 

3.1 Analys utifrån texter och mediematerial 

Stor del av det empiriska materialet har funnits via en bred sökning på internet. Det empiriska 

material jag har funnit om hur konstnärer och formgivare resonerat kring sina verk, är deras 

egna på sina egna hemsidor, eller nedskrivna av journalister som intervjuat dem. The Daily 

mail är en brittisk konservativ dagstidning som även finns i digital form där jag fann 

analysmaterial om Bart Jansens katt Orville som fick nytt liv som helikopter. Berättelsen om 

denna katt var intressant då den tog upp att man genom sorgearbete kan skapa ett visuellt 

konstprojekt med en djurkropp, och även hylla sitt husdjur. En annan brittisk konservativ 

tidskrift, utgiven både som dagstidning och digitalt och som användes för sökning av 

analysmaterial i studien, är The Daily Telegraph, som publicerat en artikel om hattdesignern 

James Faulkner som gör hattar av överkörda djur. Faulkner tillför tankar om nytt liv och ett 

terapeutiskt arbete. The Huffington Post är en digital amerikansk nyhetstidning som belyser 

konstnären Tinkebell och hennes politiska provokationer. Hon var en av de konstnärer i 

materialet, som visade på att provokation var en del av användandet inom detta fenomen. 

Andra praktiker på samma användningsområde var Heide Hatry som gör arbeten med grishud, 

Nathalia Edenmont som mestadels skapar fotografier, samt Damien Hirst, som gör konst av 

exempelvis hajar och kor. Dessa konstnärer visar aspekter som provokation och tankar om 

döden. Hatry fann jag genom ett tips från en bekant som funnit information om hennes 

dockhuvuden, och där jag fick en länk till hennes egen hemsida. På denna sida kunde jag 

                                                                 
48 Staffan Larsson. Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. (1986) s. 7 
49 Karin Widerberg. Kvalitativ forskning i praktiken. (2002) s.15  
50 Jan Trost. Att skriva uppsats med akribi. (2014) s. 25 



16 
 

samla in empiri om flera av hennes projekt, som lyfts fram i analysen. Några av 

konstnärerna/formgivarna kände jag till sedan förut, såsom Nathalia Edenmont som jag läst 

om i tidskriften Konstvärlden och Damien Hirst som en av mina lärare tidigare berättat om. 

Tidskriften Konstvärlden fann jag genom slumpen i tidningshyllan på universitetets 

Pressbyrå, och insåg att denna konstnär kunde vara intressant inför arbetet med att göra denna 

studie. I Humsum bibliotekets samlingar fann jag Edenmonts bok, Eternal, författad av henne 

själv med tankar och bilder om hennes arbeten, vilket var intressant för att förstå hennes 

användning av djurkroppar som material. Beträffande Hirst så gjorde jag sökningar via 

Google där jag fann hans egen hemsida, samt hemsidan 2012365x3 med bild på hans verk A 

Thousand Years från 1990. Jag utförde även sökning på Wikipedia, men valde att inte lyfta 

fram material därifrån, då denna sökmotor är en tveksam källa. 

 

I de flesta fall har jag breddat min sökning via sökmotorn Google efter att tidigare läst om 

konstnärer och formgivare i boken Ripley´s Tro´t om ni vill, som är en amerikansk bok om 

märkliga ting i vår värld.  Boken ges ut av företaget Ripley som förutom ger ut böcker om 

märkliga ting, har ett nittiotal turistattraktioner i tio länder, såsom akvarium, Guinness World 

Records Museums och spökäventyr.
51

 I denna bok fann jag material om Jim Jablon som 

skapade en alligator motorcykel för välgörande ändamål, vilket belyste att en djurkropp kan 

användas ur ett etiskt perspektiv. Här fanns även bryggeriet Brew Dog som gav en 

infallsvinkel om att en djurkropp kan användas för att bryta tabun. Materialet från boken visar 

den kinesiske konstnären Yang Maoyuan, och Magnus Muhr som skapar fotografier av flugor 

som visar på problem eller situationer inom det mänskliga samhället. Chris Trueman belyste 

att en konstnär kan ha ett bakomliggande syfte om hämnd. Efter att material funnits i denna 

bok, så gjorde jag ytterligare sökningar via nätet på Google och fann respektive konstnärs 

egen hemsida, förutom i Jim Jablons fall då han inte har en egen hemsida. En studentkollega 

lånade ut tidskriften Hemslöjd, och som handlar om slöjd, då hon hade kännedom om denna 

studies innehåll, och därmed fann jag material om smyckekonstnären Märta Mattsson. Som 

hos tidigare konstnärer så sökte jag vidare efter material om Mattsson via nätet och fann 

hennes egen hemsida. Jag valde att kontakta denna konstnär för en kvalitativ intervju, vilket 

skedde och redovisas i analysens andra del. Mattson tillförde många aspekter inom detta 

fenomen, speciellt en etisk aspekt och en inblick i omvärldens syn på ett verk. I analysdelen 

                                                                 
51

 Ripley`s. Ripleys more than believe it or not.  http://www.ripleys.com/ (2014) 
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visar jag först min tolkning av undersökningen utifrån texter o mediematerial, då jag lyfter 

fram på vilket sätt döda djur och djurkroppar används. För att underlätta förståelsen för 

analysmaterialet redovisas båda avsnitten indelade in i teman. Dessa teman var uppdelade på 

tre stycken i den inledande delen med det empiriska materialet. Dessa teman var 

Djurhantering och provokation, Etik och Symbolik. I den avslutande intervjudelen delades 

temana in i fyra med följande innehåll; Djurkroppar som material, Djurkroppars betydelse i 

konst och hantverk, Omvärldens syn på utställda verk, samt Det etiska perspektivet. Denna 

studie använder både ett empirinära förhållningssätt, då temana har hämtats från det empiriska 

materialet, samt ett teorinära förhållningssätt, då temana belysts utifrån teorin och dess 

begrepp.
52

  I analysprocessen då det insamlade materialet samt teorin gicks igenom, fann jag 

samhörigheter främst gällande symbolik, ett etiskt perspektiv, provokation, konstnärers tankar 

om djurkroppar som material och betydelse inom konst och hantverk, varvid analysen delades 

in i ovanstående teman. 

 

3.2 Analys diskussion 

För att samla in material använde jag mig vid några tillfällen av sökmotorn Wikipedia. 

Wikipedia är inte en helt vetenskaplig och trovärdig källa då den skrivs och uppdateras av 

vem som helst utan att kontrolleras. Jag har dock valt att ta med denna sökmotor vid flera 

tillfällen, då det har varit svårt även via internet, att finna material. Boken Ripley´s Tro´t om ni 

vill visade sig var en rik källa på konstnärer och formgivare som använder sig av djurkroppar. 

Trots att boken kan ses som något oseriös ut vetenskaplig synvinkel, så var den av största vikt 

som en ingång för materialet. Materialet fördelades i olika teman för att ge mer förståelse och 

en röd tråd att följa. 

 

3.3 Kvalitativ intervju 

Studien har i sin andra del genomförts genom en kvalitativ intervju för att gå på djupet av de 

tankar som lett till användandet av djurkroppar som material, genom att intervjua 

smyckekonstnären Märta Mattsson. I ett inledande skede av arbetet avgränsade jag mig till att 

enbart intervjua mellan en till tre personer, då jag fann att det skulle bli svårt att finna 

informanter inom Sveriges gränser. Trots att flera först tackade ja, men sedan inte hörde av 

sig, fick jag till slut av tidsskäl nöja mig med en intervju med en praktiker som arbetar inom 

detta specifika fält. Den kvalitativa intervjun gjordes med webbkamera via Skype. Detta 

visade sig fungera mycket bra både ur tid - och kostnadshänseende. Jan Trost menar att en 
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intervju inte bör ta alltför lång tid vare sig för den intervjuade eller intervjuaren.
53

 Av respekt 

för informanten som uppgivit att hon hade mycket att göra, beräknades intervjun ta en timme. 

Sluttiden för intervjun blev femtiosex minuter. Informanten Mattsson hade innan fått ta del av 

frågorna via mejl, men dock inte ännu hunnit läsa (se bil.1). Informanten informerades om att 

hon kunde välja att vara anonym, samt att hon när som helst kunde avbryta intervjun, och inte 

behövde svara på samtliga frågor. Mattsson svarade på alla frågor och i likhet med en 

kvalitativ intervjus syfte att använda sig av det direkta mötet mellan informant och 

intervjuaren för ett unikt samtal, 
54

 så blev samtalet med Mattsson unikt och följde upp andra 

frågor som kom upp. Det blev viktigt att samtalet gav utrymme för Mattsson att gå på djupet 

av sina tankar kring detta fenomen. 

 

3.4 Urval 

Då det var svårt att hitta praktiker på området enbart inom litteraturen, fick jag till stor del 

vända mig till internet för att samla in material. Svårigheterna med att finna material 

begränsade mitt urval till att bli slumpmässigt, i de flesta fall genom sökmotorerna Google 

och Wikipedia. Trots detta slumpmässiga urval visar materialet i text- och media materialet, 

en stor bredd på användandet av djurkroppar.  Då det gäller intervjudelen, så begränsades 

urvalet i det inledande skedet till mellan en till tre personer då det var svårt att finna 

verksamma inom Sveriges gränser. Jag kontaktade en konstnär i England via mejl för att höra 

om hon kunde ställa upp som informant via Skype, men detta gav inget. För att studien skulle 

ge en mer visuell förståelse för användandet av djurkroppar, lades bilder in i som komplement 

till texten på några ställen. Här gjordes ett urval utifrån de olika områdena, såsom symbolik 

med humoristiska flugor, eller uppblåst häst, och blomma av rådjurstunga som provokation. 

Här handlade det även om att urvalet av bilder begränsades till att gälla konstnärer som 

svarade positivt på förfrågan att använda deras bilder i denna studie. 

 

3.5 Bearbetning av material 

Enligt Vetenskapsrådets rapportserie om god forskningssed, så är ett vanligt etiskt krav att 

insamlat material för vetenskapliga ändamål endast används till detta och inte för 

kommersiella syften eller som undervisningsmaterial. I enlighet med ovanstående etiska krav 

kommer denna studie bara att användas för detta ändamål och arkiveras efter 
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sammanställande av data
55

. Jag har valt att bearbeta rådata i enlighet med Jan Sjögrens råd; 

”Det handlar om att vaska fram det för arbetet relevanta innehållet och att förhålla sig kritisk 

till det man finner”.
56

 Han menar att det krävs ett urval av det insamlade materialet och att det 

som tolkats kräver vidare arbete i ett undersökande syfte, till hjälp i sökandet efter ett 

resultat.
57

 Bearbetning av materialet i denna studie fick ta hänsyn till att en del av det material 

som analyserats har hämtats från Internet. De citat som publicerats i de digitala tidskrifterna 

har nedskrivits av journalister, men jag har för denna studie valt att publicera några citat då 

jag funnit det relevant för analys av fenomenet djurkroppar som material.  

 

3.6 Metod diskussion 

Beroende på att fenomenet att använda djurkroppar som material är ett begränsat fält, krävde 

denna studie en bredare sökning både utifrån texter och mediematerial, samt en fördjupning 

bestående av en kvalitativ intervju. Jag insåg att en litteratursökning inom både tryckta och 

elektroniska källor, var en betydelsefull väg att gå, men att det inte riktigt räckte till för att 

lokalisera de som praktiserade inom detta fält. Här blev hemsidor och sökmotorer väsentliga 

för att både lokalisera dessa personer, men även för att det skulle vara möjligt att kunna 

analysera deras tankar kring fenomenet och betrakta deras verk. Att kunna betrakta deras verk 

och samtidigt kunna samla in empiriskt material om deras tankar, gav en djupare insikt och en 

lättare visuell förståelse för detta fenomen och i vissa fall, den breda opinion dessa personer 

möts av ur etiskt synpunkt. Intervjun är en relation mellan intervjuaren och den intervjuade, 

och man ska alltid ställa sig frågan om var intervjun ska ske
58

. Märta Mattsson valde att ge sin 

intervju via Skype i sitt eget hem beroende på att hon hade mycket att göra inför en utställning 

och önskade avsätta minimal tid för detta. Jag tror att platsen i lugn miljö, där hennes egna 

husdjur fanns bredvid, och att intervjun gjordes via webb kamera där vi kunde se och avläsa 

varandra, var en väsentlig del i att intervjun blev både djup och avspänd. Mattsson hade 

mycket att säga och intervjun transkriberades till hela 18 sidor, vilket gav mycket empiriskt 

material för denna studie att ställa mot både tidigare forskning och de andra utövarna av detta 

fenomen.  

 

 

                                                                 
55 Vetenskapsrådet. God forskningssed. http://www.vr.se (2011) s. 68 
56 Jan Sjögren, Handen och Vännen, (2009) s. 55 
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4. Analys 

Här i analysen lyfts några intressanta aspekter som framkommit i det empiriska materialet i 

form av en inledande presentation av konstnärer och formgivare som verkar inom fältet och 

använder djurkroppar som material i sina arbeten. I första delen analyseras fenomenet döda 

djur och djurkroppar i konst, hantverk och design genom att granska konstnärers och 

formgivares användning av och anledningen till användandet av djurkroppar i skapande 

arbete. För att komma närmare fenomenet består analysen av en andra del baserad på en 

intervju med smyckekonstnären Märta Mattsson och hennes tankar om användandet av 

djurmaterial inom sitt arbete. 

 

4.1 Fenomenet döda djurkroppar i konst, hantverk och design 

4.1.1 Djurhantering och provokation  

Nathalia Edenmont är en ukrainsk konstnär, som har väckt stor provokation i hela världen 

med sina fotografier.
59

 Hennes estetiska villkor kan vara nervkittlande, vackra och 

chockerande, men för många även perverterade och upprörande.
60

 Konstnären använder 

minnen från sitt förflutna under sin svåra uppväxt som inspiration till sina verk, och i ett stort 

antal fotografier har döda djur såsom möss, katter och kaniner använts. Enligt Edenmont var 

den första kaninen hon dödade fullvuxen och skulle bli orm mat, men att det inte var en lätt 

sak att utföra. Dock menar hon att hennes offer har behandlas mycket humanare än de 

miljontals möss som använts i vetenskapliga experiment.
61

 Hon har kallats allt från 

konstprinsessa, djurplågare, genial, ond, provokativ och en sagotant med mord i blicken, men 

själv menar hon att hon absolut inte provocerar och att hon inte är ond.
62

 Enligt Per Öqvist, 

som intervjuar Edenmont i tidskriften Konstvärlden, är en av de saker som främst driver 

Edenmont idag, hennes starka dödsrädsla, och de traumatiska händelser i barndomen då 

hennes far dog tidigt och hennes mor blev mördad.
63

  

 

Damien Hirst är en brittisk konstnär som sedan slutet av åttiotalet har skapat skulpturer, 

installationer och teckningar, för att undersöka den komplexa relationen mellan konsten, livet 

och döden. Intresset för den oacceptabla tanken om döden fick han redan som tonåring och 

erfarenheterna gav honom uppfattningen om svårigheterna med att försona sig med tanken om 

                                                                 
59 Per Öqvist. Konstvärlden. (2013) s. 33 
60 Nathalia Edenmont. Eternal. (2011) s. 7 
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döden i livet. 
64

 Han förklarar det framträdande med döden i sitt arbete med att  beskriva: 

“You can frighten people with death or an idea of their own mortality, or it can actually give 

them vigour.”
65

 Ett av hans kändaste verk är The Physical Impossibility of Death in the Mind 

of Someone Living, som är en stor tigerhaj i en tank av formalin, uppdelad i tre delar och med 

en totalvikt på tjugotre ton. Enligt Hirst var titeln på verket ett budskap för att förklara tanken 

på döden för sig själv.
66

  Ett annat av hans kända verk består av ett ko huvud som är avhugget, 

ligger i sitt eget blod, och har flugor som surrar kring det.
67

  

Konstnären Heide Hatry växte upp på en grisfarm i Tyskland och utbildade sig inom konst 

och konsthistoria innan hon flyttade till New York där hon är bosatt sedan många år. Hatry 

har haft ett antal utställningar med djurkroppar som material, exempelvis projektet Skin från 

2005, där hon använde ny obehandlat grishud som liknade människohud, vilket störde och 

som väckte starka känslor.  

 

In my recent work, my primary material is fresh, untreated pigskin.  I discovered that I responded 

intensely to its feel, smell, and the deeply corporal overall sensation it engenders.  I find its effect in 

sculptural work as well as in photographs uniquely "human." 68 

 

Det tycks vara betydelsefullt för Heide Hatry att arbeta med just grishud, både hur det luktar, 

känns och att det är lätt att skulptera med och få en mänsklig känsla. Detta projekt menar hon 

har som mål att hoppa ut från väggen och ge besökaren en stark känsla, och hon vill visa att vi 

är omgivna av kött i vår vardag och att många produkter är tillverkade av hud. Hatry menar 

att hennes intresse för skinn som material kommer av att hon i det kan uppfatta saker som för 

henne är viktiga, såsom livet, njutning, sex, smärta, skada, åldrande och döden.
69

 Ett annat av 

hennes uppmärksammade projekt är en serie med dockor som är tillverkade av lerhuvuden 

och klädda med grishud för att likna människor. Projektet heter Heads and Tales från 2009 

(se fig. 1), och består i fotografier av dessa dockhuvuden och har som avsikt att ställa frågor 

om våld, död och könstillhörighet. 

                                                                 
64 Damien Hirst. (2012) Hemsida för Damien Hirst. http://www.damienhirst.com/biography/read-more-about-

the-artist  
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66 Damien Hirst. (2012) http://www.damienhirst.com/the-physical-impossibility-of  
67 Hemsidan 2012365x3. Blog på Wordpress. http://2012365x3.wordpress.com/2012/04/19/apr-19-damien-hirst-

retrospective-tate-modern-extract-from-a-thousand-years-1990/ (2012) 
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69 Heide Hatry. (2014)  http://www.heidehatry.com/  
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Fig.1. Heide Hatry, Heads and Tales, 2009. 

http://slashseconds.org/issues/003/003/articles/hhatr

y/index.php 

 

Fig.2. Heide Hatry, Linguae saeta cervorum 

sanguis coagulates, 2011. Tunga och hår från rådjur 

och koagulerat blod. 

 

 

I wanted to make them as life-like as possible, 

vivid and sometimes disposed in positions 

suggesting movement. I used untreated pigskin to 

cover a sculpture I had made out of clay, with raw 

meat for the lips and fresh pig eyes in order that 

the resulting portrait would appear as if it were 

looking at the viewer with a vital expression 

which the photographer had just captured at that 

moment. In fact, a photographer taking a picture 

of a model does more or less what I've done with 

my sculptures: the model will be made up, its hair 

will be done, appropriate lighting and pose will 

be chosen, etc. Or, if you prefer, what I am doing 

is reminiscent of what a mortician does in 

preparing a corpse for viewing: creating the 

illusion of life where there is none.
70

 

 

Citatet belyser att Hatry ville göra sina dockor 

så naturtrogna som möjligt och att med hjälp av rått kött och grisögon, få dem att se ut som 

om fotografen tagit en ögonblicksbild av ett vitalt ansiktsuttryck. Hon drar paralleller till vad 

en begravningsentreprenör arbetar med och menar att hon skapar en illusion av liv där det inte 

finns liv.  Hatry hade 2013 en utställning i New 

York med namnet Not a Rose (se fig. 2) där hon 

visade fotografier på blommor skapade utav 

material från djurorgan, och fotograferade i olika 

naturliga miljöer. Materialet till blommorna bestod 

exempelvis av fågelnäbbar, tungor, fiskars gälar, 

tuppkammar, grisöron och djurs könsorgan såsom 

rådjurs håriga anus, rådjurs testiklar, fårpenisar, ko 

vaginor och livmoder från ett får. 
71

 Enligt 

hemsidan Artbook så menar Hatry att människan 

äter djur, men att de oätliga och outnyttjade delarna 

bara slängs bort, och hon ville använda detta avfall 
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i sin konst och förvandla vad vi ser på med avsky, till vackra objekt.
72

 Idén fick Hatry när hon 

funderade kring varför människan uppfattar blommor som lugnande, och tröstande, och hon 

menar att hon på ett perverst sätt genast föreställde sig ett scenario som skulle underminera 

den normala relationen mellan människa och blomma. Hon ville undersöka det estetiska 

mottagandet och den bakomliggande frågan om människans exploatering av naturen.
73

  

 

Heide Hatry har liksom Hirst, Edenmont, och Bell starka inslag av döden i sitt skapande. 

Både Hatry och Bell uppvisar en mycket personlig relation till sina verk, Bell genom närheten 

till sin döde far och hans rock, och Hatry genom närheten till materialet av grishud. Hatry har 

växt upp på en grisfarm, och enligt hennes egen hemsida tycks hon få någon form av positiv 

feedback av att lukta och känna huden, och uppfattar saker såsom njutning, sex, smärta, och 

döden. Bell suger på de döda bläckfiskarna och spottar ut dess bläck, och det finns en klar 

koppling dem emellan och deras verk. Snaebjörnsdóttir beskriver att djurs ansikte har fått en 

betydande roll i hur vi kommunicerar, och att djuret får en identitet via ansiktet och ett eget 

namn.
74

 Man kan se en länk här mellan ansiktets betydelse och till Edenmonts djurhuvuden 

och Hirsts ko huvud. I Hirst ko huvud ser man in i de stora ögonen och man anar i dess blick 

en själ och att det varit ett djur med eget liv och egen identitet. Samma med Edenmonts 

djurhuvuden där man kan se in i kanin ögon, ögon på små vita möss och blicken från en 

nydödad katts öga. Döda djur och djurkroppar i konst, hantverk och design, kan vara ett 

starkt, men högst provokativt material, för att förmedla döden och andra starka känslor. 

Enligt sajten Wikipedia har konstnären Tinkebell, som egentligen heter Katinka Simonse, som 

en följd av sina kontroversiella konstverk, hamnat i centrum för ett stort antal hatbrev, 

dödshot och rättsliga följder. År 2004 blev hon känd i hela Holland då hon skapade en väska 

av sin egen katt, och indikerade att hon själv brutit nacken av den och skinnat den. Målet var 

enligt henne själv enligt sajten Wikipedia, att väcka frågan varför det var socialt accepterat att 

djur som kor och grisar dödas för konsumtion, men att göra detsamma med ett husdjur inte 

fungerar
75

. Flera år senare deklarerade hon att historien inte var helt sann, utan katten var 

egentligen dödligt sjuk och hon fabricerade historien då hon ville belysa frågan om husdjurs 

olika behandlande mot övriga djurs. En av de händelser som skapat reaktioner är då hon höll 
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ett föredrag om hur kycklingar avlivades. I en intevju i tidskriften Huffington Post citeras 

Tinkebell säga följande om dödandet av kycklingar: 

 

I once gave a lecture and in this lecture I explained how chicks are being killed in factory  farms. And 

somebody took that lecture and translated it like I was killing those chicks. Which wasn't true. I did do a 

project in which I tried -- in the Netherlands, per year, 31 million baby chicks are killed right after they 

are born. I did a project where I wanted to let people be able to save a chick. And I told people that if they 

wouldn't save one, I would kill one anyway, right there. But I was still taken into custody by the police, 

went to jail for one night, because I planned to do it. But those chicks were killed anyway. Not by me, just 

a company who does it all the time.76 

 

Historierna på nätet och de stämningar hon fått på sig, visar hur provocerande hennes konst är 

för många, oavsett om hon dödat djuren själv eller inte. Ett av Tinkebells principiella mål har 

varit att belysa att miljontals djur dödas bakom lyckta dörrar, och hon hävdar att alla djur som 

hon använt i sina projekt har dött av naturliga orsaker. Jag menar att det kan vara högst 

effektivt att använda djurkroppar som material för att uppnå en provocerande chockvåg och 

skapa debatt. 

 

Förutom tankar och syfte med att chockera sin omgivning, tycks det även finnas en intention 

att störa konventioner och bryta tabun inom det här fältet. År 2010 tillverkade det skotska 

bryggeriet BrewDog en ny ölsort med en alkoholhalt på 55 %. Varje flaska som förpackades 

inuti uppstoppade djur bestående av överkörda hermeliner och ekorrar, hade ett pris per flaska 

på 5000 respektive 7000 SEK och det framställdes endast tolv stycken totalt.
77

 Varje 

förpackning kom med ett certifikat, som visade att den skapats av en kunnig konservator.
78

 

Bryggeriet menar att de vill tänja på gränserna och utmana människors uppfattning av vad öl 

är och hur det kan avnjutas.
79

  

 

In true BrewDog fashion we've torn up convention, blurred distinctions and pushed brewing and beer 

packaging to its absolute limits. This beer is an audacious blend of eccentricity, artistry and  rebellion; 

changing the general perception of beer one stuffed animal at a time.80 
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78 BrewDog Brewery. Brew dog. http://www.brewdog.com/blog-article/341 (2014) 
79 BrewDog Brewery. http://www.brewdog.com/blog-article/341 (2014) 
80 BrewDog Brewery. http://www.brewdog.com/blog-article/341 (2014) 

http://www.huffingtonpost.com/2012/05/03/tinkebell-dutch-artist-animals_n_1472411.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/05/03/tinkebell-dutch-artist-animals_n_1472411.html
http://www.brewdog.com/blog-article/341
http://www.brewdog.com/blog-article/341
http://www.brewdog.com/blog-article/341


25 
 

Bryggeriet menar att man har skapat ett perfekt äktenskap mellan konst, uppstoppning av djur 

och hantverksmässig bryggning, och att flaskorna bryter mot tabun. ”The bottles are at once 

beautiful and disturbing – they disrupt conventions and break taboos, just like the beer they 

hold within them.”81  Bryggeriet är ett kommersiellt företag och inte en konstnär som 

använder djurkroppar som material inom konst, men de påstår ändå att det är ett perfekt 

äktenskap mellan konst, bryggeri och uppstoppade djur, och att det är excentriskt, konstnärligt 

och rebelliskt. Drar man paralleller till Tinkebell, kan man se vissa likheter med att bryta mot 

tabun, som i Tinkebells katthandväska och ge katten ett andra liv som bruksföremål. Som 

kommersiellt företag kan det tyda på att denna flaskförpackning av djurkroppar har som 

huvudsakliga mål att rikta fokus på företagets produkter. Baker menar att en del konstnärer 

inom konsten inte prioriterar djuren i sin egen miljö, utan tycks ha större intresse för att skapa 

nya och okända utrymmen för att se och tänka om djur.
82

 Bryggeriet visar med sina flaskor att 

detta just är fallet och att man vill skapa nya utrymmen och att man inte prioriterar att visa 

dem uppstoppade i sin egen miljö.  

 

4.1.2 Etik 

Välgörande ändamål tycks vara en annan faktor till användandet av djurkroppar. Amerikanen 

Jim Jablon designade och byggde en motorcykel av en avlivad alligator, som dödats för att 

hålla beståndet av alligatorer nere. Han tyckte att den kunde göra lite nytta som motorcykel 

och även kunna användas till att samla in medel till Jablons egna djurräddningscenter, där det 

finns olika djur som alligatorer och pytonormar. Reptilmotorcykeln fick namnet Gatorbike 

och består av alligatorns skinn och huvud, och den värderas till 600 000 SEK.
83

 

Jim Jablon used the skin of a dead alligator to create one of the strangest bikes ever seen on  the roads of 

Florida. Ironically enough, Jim Jablon‟s „Gator Bike„ was created using the skin of an alligator killed by 

authorities, but it‟s now used to raise funds for a wildlife foundation. Alligator are constantly culled, in 

order to keep their numbers under control, and most of the skins end up pinned up in people‟s yards. So 

Jim thought to put one to good use and get some exposure for his Wildlife Rehabilitation of Hernando 

(WROH) foundation. That‟s basically how the Gator Bike was born.84 

 

Den här reptil motorcykeln har skapats efter att djuret dödats för att hålla beståndet av 

alligatorer nere, och dess död och förvandling till ett föremål, har i detta fall vänts till 
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någonting positivt då den användes till välgörande ändamål efter sin död. Snaebjörnsdóttir 

menar att hon inte känner sig bekväm med att konst skulle vara undantagen etiska 

perspektiv
85

 och Baker menar att man inte kan lita på att konstnärer agerar etiskt och sätter det 

etiska före det egna konstverket.
86

 Hos Jablon så finns en etisk tanke om välgörande ändamål 

med som komponent, och detta analysmaterial visar att det går att använda en djurkropp för 

välgörande ändamål. 

4.1.3 Symbolik 

En del konstnärer och formgivare känner att det är viktigt att ge djurkroppen ett nytt liv. En 

formgivare som har tankar om att ge det döda djuret ett nytt liv, är modedesignern James 

Faulkner från Skottland, som har formgivit ett flertal hattar med överkörda djur såsom duvor, 

kaniner, rävar, kråkor och fasaner som dekoration (se fig. 3). Han har använt vingar, fjädrar 

eller päls som material till detta.
87

 Enligt tidskriften The Telegraph beskriver Faulkner hur han 

började med att använda djurkroppar som material. 

 

It started when my friend wanted to buy a hat for her wedding. Without thinking, I said I'd make one, then 

I instantly panicked, but one day I was walking along the road and I spotted a magpie in quite a sorry 

state I knew that my friend's dress was black and white so I thought it could work. I picked it up using a 

plastic bag and later used the wing feathers to make the hat. It sounds awful, but I cut off the wings with 

an axe.88 

 

I citatet beskriver Faulkner hur 

rena tillfälligheter skapar denna 

första kontakt med djurkroppar 

som material och han verkar se 

själva färgerna vit/svart som en 

gemensam koppling och som 

start på processen. Han beskriver 

det som han betraktar som nära 

makabert, att han använder en 
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yxa för att hugga av vingarna. Enligt sin egen hemsida menar Faulkner att det kanske verkar 

ondskefullt att använda dessa trafikdödade djur, men att han finner det tillfredsställande att 

skapa något vackert av något kusligt. Han är intresserad av att stoppa upp djur och att göra 

broscher och accessoarer av päls och han gör allt arbete med att plocka och skinna djuren 

själv. Han menar att processen hjälper honom med hans oro och ångest, och skriver på sin 

hemsida att "Essentially, I feel like I am turning something sad into something quite stylish, 

and I think it's good that the animal doesn't just rot on the road." Faulkner har alltid varit 

intresserad av uppstoppade djur som går att bära, och han ser det som en utmaning att 

använda kasserade objekt som svansar, tassar och huvuden, och skapa något vackert och ge 

dem ett andra liv.
89

 Det är intressant att Faulkner uttrycker känslor som att det är 

tillfredställande att skapa något vackert av något kusligt, att processen hjälper honom med 

hans ångest och oro, och att han förvandlar något sorgligt till något moderiktigt. Det tycks 

som om det är viktigt för honom att ha makten att skapa nytt liv och att han finner någon form 

av tillfredställelse i att försköna döden.  

Att hantera sorg på ett annorlunda sätt tycks vara en utgångspunkt för tankar som genererat i 

ett konstverk av en djurkropp, och därmed gett kroppen ett helt nytt liv. När den holländske 

konstnären Bart Jansens katt Orville, som var döpt efter en känd flygare, blev överkörd av ett 

fordon, beslöt han sig för att skapa ett konstverk av Orville. Jansen ville skapa den ultimata 

hyllningen till katten genom att förvandla den till en flygande helikopter. Tillsammans med en 

annan man som var van att flyga radiostyrda helikoptrar, byggde de en radiostyrd helikopter 

av Orville genom att först stoppa upp honom och sedan fästa propellrar vid varje framtass, 

och med en ställning under magen för landningen.
90

 Katten som nu döpts om till The 

Orvillecopter, ställdes ut på en konstfestival i Amsterdam där besökarna själva kunde flyga 

den. Jansen menar att The Orvillecopter är en del katt och en del maskin och är del av ett 

visuellt konstprojekt för att hylla hans katt. Enligt Jansen så fick katten propellrarna postumt 

efter en tids sorgearbete efter kattens bortgång. Konstnären kommer snart att låta Orville flyga 

uppe med fåglarna. ”Oh how he loved birds. He will receive more powerful engines and 

larger props for his birthday. So this hopping will soon change into steady flight.”
91
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Den kinesiske konstnären Yang Maoyuan från Beijing skapar djurskulpturer av djurskinn från 

döda djur och stoppar upp skinnen till en monstruös storlek i färgglada kulörer (se fig. 4). Han 

använder ofta hästskinn då de symboliserar hans filosofi och hans förfäders nomadiska 

traditioner.
92

 Det tycks vara av vikt för 

denne kinesiske konstnär att känna en 

stark koppling till sina förfäders 

traditioner. Baker beskriver fenomenet 

botched taxidermy och menar att 

uppstoppning av djur på detta sätt, gör att 

det inte riktigt visar om det är en 

människa eller ett djur,
93

 och i Maoyuans 

uppstoppade hästar med flera huvuden, 

kan man se att djuret inte längre självklart 

är ett djur.  

 

Insekter kan användas som material och förmedla både humor, och en känsla av hämnd. 

Enligt konstnären Chris Trueman från Kalifornien var det känslan av hämnd som utlöste 

tankar om djurkroppar som material då han fick en idé att göra ett porträtt av sin bror i 

cowboykläder, och med döda myror som material. Till en början samlade han in myrorna och 

dödade dem själv, men då han insåg att det skulle ta flera år att samla ihop de 200 000 myror 

som krävdes för uppgiften, började han köpa levande myror via nätet i stället. Trueman beslöt 

sig att använda myror efter att han mindes en händelse i sin barndom då han och hans bror 

attackerade en myrstack och blev bitna av röda skördemyror som är 1,3 cm långa och är 

giftiga med ett rejält bett. ”Det var första gången som jag medvetet försökte skada intelligenta 

levande varelser och 25 år senare bestämde jag mig för att återvända till den upplevelsen”
94

 

Arbetet med porträttet tog ett flertal år, dels för att leveransen av myror var kostsamt och dels 

för att Trueman började må dåligt av att döda alla myrorna och han lät projektet vila en tid. 

Dock tyckte han att de som redan dött skulle ha dött i onödan om han inte färdigställde 

porträttet, så han valde att slutföra uppgiften. Trueman skiljer sig tydligt från de andra 

konstnärerna, då han hade hämnd som utgångspunkt för sitt konstverk med myror och bar 

med sig en något smärtsam upplevelse om deras bett. Dock insåg Trueman i processen att det 
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Fig.4. Yang Maoyuan. Horse No.3. 2003 
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han gjorde inte kändes bra ur etisk synpunkt, och han kände sig nödgad till att avbryta arbetet 

under en tid.  

 

För en del konstnärer tycks det finnas en mer spontan och banal anledning till att använda 

djurkroppar som material inom konsten. Fotografen Magnus Muhr från Sverige samlar ihop 

döda flugor från fönster och lampor, placerar dem på ett papper och ritar dit en bakgrund med 

olika scenarion som gör att flugorna hamnar i situationer såsom att dansa, bada, dyka eller 

rida och mycket annat. Sedan tar han fotografier av flugorna på pappren.
95

 På hemsidan 

Fotosidan som är en sida för fotointresserade berättar han att själva idén om att använda 

flugor som grund i detta konstprojekt, fick han under en tråkig förfest hemma då han hittade 

en död fluga. Han hämtade ett papper, en blyertspenna och en liten kamera och insåg att 

bilderna blev rätt så pass roliga och uppskattade att han fortsatte.
96

 Enligt Fotosidan menar 

Muhr att det aldrig skulle falla honom in att döda flugor för sina bilder. Efter att ha fått några 

av sina flugbilder publicerade på hemsidan Fotosidan, började bilderna spridas på 

humorsajter, bloggar och tidningar över hela världen. Snart kallades Magnus Muhr både för 

Flugornas Herre och Flychelangelo och det finns ett även ett You tube-klipp med Barack 

Obama som slår ihjäl en fluga och under stod det: Är det HAN som är Flychelangelo? 

Fotografen Muhr beskriver på Fotosidans hemsida att nittio procent av bilderna har blivit 

mycket väl mottagna och att människor har uppskattat humorn oavsett vilket land de kommer 

ifrån.  

 

Att Muhrs stora framgångar skett över hela världen är tack vare den stora globala spridningen 

via internet. Enligt Fotosidan hoppas Muhr på att nå ekonomiska framgångar i större 

utsträckning än hittills, och att han samarbetar med en man i England som säljer hans historia 

till olika tidningar. Här kan man ana en viss likhet med bryggeriets flaskor med ekorrar och 

hermeliner, i den bemärkelsen att det finns ett intresse för den ekonomiska marknaden. Muhrs 

flugor började som ett spontant skämt, men utvecklade sig i och med framgången till en 

önskan om ekonomiska framgångar. Ser man till skillnader i själva materialet där man utgått 

från samma grupp av djurkroppar, det vill säga insekter, så är det olika utgångspunkt i Muhr 

och Trueman, då Muhr enbart använder sig av redan döda upphittade flugor, och Trueman 

beställer levande myror via nätet som han själv dödar. 
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Fig.5. Magnus Muhr, Drunk, 2010. Fluga på blyerts. 

Fig.6. Magnus Muhr. Kosackdans. 2010. Fluga på blyerts. 

Baker menar att då det gäller att visa djur 

på ett humoristiskt sätt, kan det variera 

allt från det som roar till det bisarra eller 

surrealistiska, och det behöver inte finnas 

en varm känsla för djuret
97

. Hos Muhr och 

hans flugor framkommer det tydligt att 

han inte känner direkt värme för flugorna 

han använder i sin konst, men han känner 

ändå någonting då han inte vill döda dem. 

Muhr använder djurkroppar främst till konstverk som belyser positiva vardagliga situationer 

(se fig. 6) såsom flugfiske, camping, bröllop och romantiska middagar, men han visar även 

andra situationer som belyser just det Kalof & Fitzgerald menar med mänskliga problem
98

 i 

sina verk om alkohol (se fig. 5), sömnlöshet och problem i äktenskapet.
99

 Cassel menar i sin 

kandidatuppsats att om konstnärerna inte skulle ha använts sig av döda djur utan i stället valt 

icke-levande material i sina verk hade verken helt plötsligt blivit komiska.  Muhrs verk är 

redan komiska i sig och min analys av detta är att det inte är så betydande att använda 

djurkroppar här. Flugorna har inte ett symboliskt värde i sig utan det är själva situationen i 

samband med en fluga som är humoristisk, och kanske det hade blivit en liknande effekt även 

om Muhr använt sig av plastflugor i stället? Rent historiskt kan man även se en koppling till 

den populära underhållningen med loppcirkus. Uppfattas flugor som ting generellt över hela 

världen, och därmed kan ses som 

enbart ett material och inte en 

djurkropp, till skillnad från 

Trueman som benämner en 

likvärdig djurgrupp, myror, som 

intelligenta varelser? Är det så att 

flugor generellt betraktas som 

skadedjur globalt, och att det 

därmed känns legitimt att skrattas 

åt? 
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För att få en djupare förståelse för fenomenet om djurkroppar som material, om dess 

betydelse, och bemötandet från omvärlden, utfördes för denna studie, en kvalitativ intervju 

med smyckekonstnären Märta Mattsson.  I denna avslutande del av analysen som följer, ges 

inblick i tankar kring detta fenomen från en representant för den här praktiken. Först kommer 

en kort presentation om Mattsson och sedan lyfts hennes tankar kring djurkroppar som 

material genom analys från den kvalitativa intervjun. 

 

4.2 Smyckekonstnären Märta Mattsson 

För en del konstnärer tycks det vara viktigt att ge det döda djuret ett nytt liv. I tidskriften 

Hemslöjd beskrivs smyckekonstnären Märta Mattsson i en intervju att det här är viktigt för 

henne, och hon anser också att hennes smycken tar itu med spänningen som ligger mellan 

attraktion och vämjelse. ”Jag omvandlar mina bisarra tankar till föremål att fascineras 

över.”
100

 Hon tillverkar främst smycken såsom broscher och halsband av fjärilar, skalbaggar 

och fåglar, och hon är i grunden utbildad silversmed. Enligt skribenten Vessby i Hemslöjden, 

menar Mattson att hon gör något nytt på ett inarbetat tema med en lång tradition av skarabé 

broscher i ädelmetall, och att man har använt insekter som smycken genom århundraden. 

Enligt intervjun i Hemslöjden, så berättar Mattsson att man i Storbritannien under den 

viktorianska eran gärna bar levande skalbaggar och det gör man i Mexico än idag.
101

  

I den intervju som gjordes för denna studie beskriver Märta Mattsson sin bakgrund både 

professionellt och den väg som ledde in henne på att använda djurkroppar som material. 

Redan som liten var hon mycket intresserad av djur och ville bli marinbiolog. Hon studerade 

naturvetenskaplig linje på gymnasiet för detta. Hon hade även sen tidigt ett intresse för 

smycken och konst, och uppskattade vackra objekt. Mattssons professionella karriär började 

med studier på Folkuniversitetet då hon utbildade sig inom silversmide och då hon startade ett 

eget märke med smycken av plastdjur. Därefter följde studier i Göteborg på Nääs fabrik i två 

år, och ett utbyte med utbildning vid Hawaii Pacific University, innan hon kom in på HDK i 

Göteborg. Hon erhöll sin master i design i London, och har även studerat i USA och Tokyo. 

Under utbildningarna så dök intresset upp igen för biologi och under sitt kandidatarbete på 

HDK började hon för första gången använda riktiga djurkroppar som material i sina arbeten 

då hon arbetade med fobier.  
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Märta Mattsson är mycket fascinerad av just motsättningarna i känslorna av äckel och 

fascination och hon har hållit kurser i ämnet detta ämne i bland annat Kina, U.S.A, Bangkok, 

Belgien och Hong Kong. Hennes smycken är utställda i stora delar av världen som 

exempelvis Tyskland, Spanien, Lissabon, London, Kina, Canada, Wien, Bangkok, Taiwan 

och Sydkorea. Hon har i Sverige ställt ut ett flertal gånger, däribland på Liljevalchs i 

Stockholm, och hon finns representerad på Nationalmuseet. I massmedia har Mattsson varit 

representerad ett antal gånger både i Sverige och 

utomlands och några tidskrifter som i 

sammanhanget kan nämnas är Dagens Nyheter, 

Konst/Hantverk och Vogue.
102

 Märta Mattsson 

skapar tredimensionella smycken baserade på 

djurkroppar av främst insekter såsom spindlar, 

skalbaggar och fjärilar, men även av rent skinn 

som material (se fig.7). 

 

4.2.1 Djurkroppar som material 

Känslor av äckel och fascination går som en röd tråd genom Mattssons konstnärskap, och hon 

menar att det har handlat väldigt mycket om de här två känslorna för henne. Trots att hon 

älskar djur, så är det inte bara en kärlek, utan hon är faktiskt rädd för insekterna som hon 

arbetar med. Mattsson säger att hon började ta isär objekt till smycken för att komma över en 

viss skräck, och att hon blev väldigt intresserad av det och att hon alltid har varit intresserad 

av psykologi och det mänskliga psyket. 

 

Så när jag började på min master i London så vände jag det mot mig själv och så började jag  fundera på 

det här just med insekter och saker i naturen som jag tycker är obehagligt, men som jag ändå är fascinerad 

av. Jag började liksom jobba – det var inte en fobi kan jag inte säga, men det var ett starkt obehag att ta i 

insekter och så. 

 

Mattsson har en riktig fobi då det gäller muränor. Hon beskriver känslan som att muränor är 

väldigt obehagliga och att deras äckliga ögon, kan hon nästan inte titta på. I detta fall menar 

hon har hon en ordentlig fobi, men att det också väckte intresset av varför hon känner som 

hon gör för naturen och få in det i psykologin. Hon menar att hon har både biologi och 

vetenskap inbakade i sina smycken, och att det har kommit upp många intressanta 
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diskussioner med andra människor om de här sakerna och vad människor känner för det.  

Mattsson menar att hon tycker det är väldigt spännande med uttrycket attraction and 

repulsion och att hon tycker det är väldigt fascinerande med saker som man inte vill titta på. 

Hon menar att när man ser ett dött djur ute, borde man inte egentligen vilja gå och titta, men 

så gör man det ändå. Hon drar paralleller till operationsscener på tv som man inte vill titta på 

men som man ändå väljer att göra. Hon anser att det intressant ur ett psykologiskt perspektiv 

att man ändå väljer att titta även om man anser det frånstötande. I sin senaste utställning 

arbetar Mattsson med en del som ser väldigt rart och mjukt ut, men sen blir det svårare, och 

hon tycker det är kul att se hur folk går runt, och reagerar olika på olika. 

 

Jag ser den där attraction and repulsion i folk och det är därför jag tycker att det är kul att hålla de här 

workshoparna, som inte handlar då så mycket om mina känslor, utan det är mer att jag vill att folk ska 

prata om sina grejer. Det är ganska mycket komik i det här med fobi också, för man är ju rädd för så 

konstiga saker och så neutrala grejer egentligen. Vissa tar ju med sig saker som är rätt… det blir ju väldigt 

roligt fast det är allvarligt. Man kan ju använda humor på många sätt inom konst, ja i livet i allmänhet, 

tragikomik eller bara att man… man måste kunna skämta om saker eller se det komiska i nånting, så 

känner man ändå väldigt starkt för nånting. 

 

Mattson ser på djurkroppar som material att de som hon arbetar med, inte gör det för att 

chockera, utan hon har valt det materialet eftersom det är hennes huvudintresse. Hon menar 

att majoriteten människor som arbetar med uppstoppade djur, gör det mer för att det är lätt att 

få ett budskap i någonting som är så laddat redan, och hon anser att det inte är ett neutralt 

material. Mattsson anser inte att det är fel att människor vill stoppa upp sina husdjur, men 

skulle inte kunna göra det själv, utan hellre begrava dem. Hon menar att det är fint att ha en 

plats att gå till. Beträffande djurkropparna menar Mattsson att hon inte tror någonting finns 

kvar i det, men att det ändå inte är neutralt, att det fortfarande har en betydelse. Hon beskriver 

det som att det är mer en representation för en känsla, och att det är viktigt att det är riktiga 

kroppar som hon arbetar med, även när hon arbetar med insekter. Hon menar att det finns 

någon slags spänning i det där. En central tanke hos Märta Mattsson är tanken om nytt liv. 

 

Ja jag ser det som ett nytt liv. Jag ser det inte som… jag är ju faktiskt själv ateist, jag tror inte på ett liv 

efter döden, men jag tror på att de får ett nytt syfte på nåt sätt. Det hedrar ju inte dem egentligen så, men 

just det här med rosetterna som jag gjort… där är det ju att man ska tänka på  djuret. Inte för att jag tänker 

att djuret kommer se det eller tänka på det, men att du själv ändå ska respektera djuret och tänka att det är 

nåt levande. I och med att det är döda djur blir det ändå… det är intressant att man kan ha läderskor och 

alla de här grejerna med pälsar, men inte tänka på det.  
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Mattsson skulle själv kunna tänka sig att göra diamanter av döda människor och djur för att 

sedan bära själv, även om hon anser det vara makabert. Hon menar att i stället för att begrava, 

kan hon ha tänka sig ett smycke som hon kan bära av någon man älskar, och att det smycket 

representerar kroppen. Mattsson är själv ateist och tror inte på ett liv efter döden, men hon 

känner att ett nytt liv som smycke ger djuret ett nytt syfte. I min analys av Märta Mattssons 

val av djurkroppar som material finner jag en stark koppling i vad hon berättar om spänningen 

mellan attraktion och vämjelse med de känslor James Faulkner har då han menar att det 

tillfredsställande att skapa något vackert av något kusligt.
103

 Mattsson uppvisar även stora 

likheter med Faulkner beträffande tankar om att ge nytt liv. Mattsson menar att genom att 

göra ett smycke av djurkroppen så ger hon det ett nytt syfte, och Faulkner vänder något 

sorgligt till något moderiktigt. De båda har tagit ställning i fråga om själva dödandet genom 

att bara använda redan döda djur för sina verk. En annan likhet dem emellan är den 

psykologiska aspekten på hur de upplever sitt arbete. Med det menar jag att Mattsson arbetar 

med dessa material till viss del för att komma över en viss skräck (om fobier), och Faulkner 

menar att processen hjälper honom med hans oro och ångest. Mattsson beskriver att det är 

intressant att tänka på liv och död och meningen med livet och att dessa tankar är viktiga för 

henne. Här visar hon likheter med Bell, Edenmont och Hirst i deras koppling att ha döden 

som en stor utgångspunkt i skapandet. Nässel har i sin slutsats kommit fram till att 

användandet av djurkroppar görs för att det är ett bra sätt att få uppmärksamhet, speciellt i 

massmedia, men i Mattssons fall stämmer inte detta då hon menar att hon inte gör det för att 

chockera, utan att hon har valt detta material eftersom det är hennes huvudintresse. 

 

4.2.2 Djurkroppars betydelse i konst och hantverk 

På frågorna om vad hon tycker att ett skapande vinner på att använda djur, vad det gör för 

uttrycket, och skillnaden om man tar ett levande djur eller man tar en plastspindel, svarar 

Märta Mattsson så här: 

 

Varför jag använder riktiga djur och inte avgjutningar är för att det finns ju nån slags spänning kvar där… 

a tension kan man säga… Det är ju också det här… en del av de saker som jag skapar har jag ju målat 

över insekterna och gjutit in dem och så och då kanske folk inte vet att de är riktiga. Men jag leker ju med 

den idén också att just det där att man går närmre… jag tycker det är kul att se folk titta på det när de 

inser den där sekunden att det är riktigt. Jag tar döda saker och ger dem ett nytt liv, det är liksom mitt 

koncept i det hela också. Jag har gjort det förut att jag gjutit av djur, gjort mycket plastdjur och sånt där, 
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men det blir vackert, men då är det ju också en representation av någonting annat. Nu är liksom det 

fysiska kvar… döden liksom. Så det finns ju  mörkare sidor i nånting, att det faktiskt sitter i. Vissa tycker 

faktiskt det är intressant att det sitter i eller liksom så, vissa människor tycker det är jätteäckligt. 

 

Mattsson menar att människor i historien samlat på rariteter för att känna sig nära något 

extraordinärt och fantastiskt. Hon menar att det finns ett behov för verklighetsflykt, att man 

vill leva lite i en drömvärld, och att just det här med objekt kan skapa en sådan känsla. 

Oavsett om man bara inte riktigt förstår sig på sådant man kanske inte sett förut men ändå blir 

fascinerad, eller bara för att man tycker om vackra saker i allmänhet, upplever man någonting 

i estetiken som är spännande, menar Mattsson. Vidare säger hon att hennes smycken fungerat 

bra därför att människor vill känna någonting och reagera på någonting spännande. Hon drar 

paralleller till att se på skräckfilmer och viljan att känna spänning. Mattsson menar att hon i 

sin magisteruppsats såg hur människor nästan ser djur i hierarkier. Hon menar att man tänker 

sig att insekter är så annorlunda än den mänskliga kroppen att man inte relaterar så mycket till 

dem. Hon läste mycket om just blicken, att djur som verkligen tittar på en, känner man mer 

samhörighet med och insekter har andra slags ögon. Hon säger att man inte får kontakt på 

samma sätt med en insekt. Man kan märka i folks reaktioner när man har någonting 

uppstoppat, eller arbetar med någonting som är så mänskligt, då blir folk mer upprörda eller 

relaterar på ett annat sätt, menar Mattsson.  

 

Jag jobbar med de här idéerna för jag tycker det är intressant och prata med folk om de här grejerna. Jag 

jobbar ju med skinn också och vissa kan bli väldigt mycket mer äcklade av  skinngrejerna än av insekts- 

grejerna, fast de har ju läderskor på sig själva. Vi är inte så logiska människor… de flesta är ju liksom… 

man tycker en grej fast om man börjar skrapa på det så är det inte logiskt. Det finns mycket gråzoner i det 

här. 

 

På frågan om människor kan tänka sig att använda hud från djur som konsumerats innan, men 

om det är tabu att göra det inom konst, svarar Mattsson att är intressant med de 

skinnprodukter som hon använder, just för att det är från djur som har blivit uppätna, och att 

de skinnen används till läderskor och annat. Men i och med det att hon tar och gör någonting 

annat av det, så har hon fått starka reaktioner på det.  

 

Och det är ju mest kalvskinn liksom sådär också. De är ju verkligen uppätna. Jag tror att det är för… en 

del saker hade jag inte förväntat mig innan jag började, så för mig tänkte jag att det här med skinn skulle 

vara ganska neutralt. Jag tycker det är lite äckligt med skinn och använder inte så mycket läder själv, men 

det är ju så vanligt att jag tänkte att inte nån skulle reagera. Men jag har fått en del faktiskt som anknyter 
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till… jamen till nazister och Nazi Tyskland och användning av hud på det sättet. Men det beror ju på vad 

folk har för referensramar för det var en tysk  kvinna som sa det till mig, och då förstår jag mera. Det var 

ju en sån aspekt som jag inte tänkt på innan, utan jag tänkte ju på djur och den etiska delen där, inte 

liksom på användandet av hudar på ett obehagligt sätt. 

 

Vad säger detta om betydelsen av att använda döda djur och djurkroppar som material i konst, 

hantverk och design? Mattsson menar att det fysiska finns kvar av djurkroppen och att döden 

finns där, och det ger vissa kopplingar till både Hirst, Edenmont och Bell, som starkt har 

döden som inslag i sina verk. Mattsson menar att människor i historien samlat på rariteter för 

att känna sig nära något extraordinärt och fantastiskt och att det finns ett behov av 

verklighetsflykt. I min analys av detta finner jag hos Mattsson samhörigheter med de kabinett 

som enligt Kalof fanns under renässansen 1400 till 1600, med objekt från exotiska djur och 

människor och som ansågs som speciellt fascinerande.
104

 Mattsson menar att blicken av ett 

djur som tittar på en gör att man känner samhörighet, mer än det man känner för en insekt, 

och att människor reagerar mer på något som är uppstoppat, och blir upprörda. Det tyder på 

likheter med Snaebjörnsdóttir som menar att djurs ansikte ger djuret en identitet.
105

 I Hirsts ko 

huvud ser man in i de stora ögonen och anar i dess blick en själ och att det varit ett djur med 

eget liv och egen identitet, och Mattsson menar att hon i sin magisteruppsats har kommit fram 

till en slutsats om att blicken har en stor betydelse för konstverkets mottagande. Mattsson 

menar att folk vill reagera och känna någonting, och att vi lever lite på gränsen till skräck och 

mörkare sidor, men som ändå är fascinerande. Här finns koppling till de baitings som Kalof 

beskriver som gav åskådaren stor tillfredställelse av spänningen från frenesin och oljuden.
106

 

Människor vill känna någonting och befinna sig nära gränsen för det skrämmande och 

kittlande. Mattsson beskriver att det främst är hennes verk med skinn som material som väckt 

starka reaktioner och även att en tysk kvinna reagerat på det och haft kopplingar till Nazi 

Tysklands användning av människors hud. Det tycks vara viktigt med djurkroppars betydelse 

i konst och hantverk, att det ligger i betraktarens tidigare erfarenheter hur verket kommer att 

uppfattas. 

 

4.2.3 Omvärldens syn på utställda verk 

I en del av intervjun berättade Mattsson om ett museum i München, där de mestadels har 

uppstoppade djur, men även en del med en stor display med underliga mixade objekt som 
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exempelvis harar med renhorn och kycklingfötter. Mattsson menar att det finns mycket 

tillbaka i historien då det gäller uppstoppade djur som mixats ihop i konstiga positioner och 

att det blir obehagligt då det är lätt att tänka att djuret kanske har plågats när det är så extremt.  

 

När man kanske använder djur på kanske oanständiga sätt, så kanske man antar att konstnären har avlivat 

eller kanske gjort nånting dåligt med djuret, men det behöver inte vara så. Man kan ju jobba väldigt 

mycket med folks reaktioner på ett positivt och negativt sätt när det kommer till att använda de här 

grejerna. Och jag har ju fått starkast reaktioner på fåglarna och haren, och det som är fluffigt är väl liksom 

mer djurdjur liksom på det sättet. 

 

Då det gäller mottagandet av verken, menar 

Mattsson att hon var förberedd på att få 

väldigt mycket mer hårda reaktioner och 

svåra frågor om det än vad det blivit, och i 

med det att hon är intresserad av att prata 

om det så har hon oftast kunnat förklara. 

Hon berättar att ibland kan besökare 

komma in på en utställning och reagera, 

men efter att de tillsammans diskuterat så 

förstår de bättre eller tycker det är OK. Ibland kan det bli starka reaktioner och människor 

blivit arga. Mattsson beskriver en incident då hon ställde ut en insekts brosch delad i två delar 

på Möbelmässan på Ung Svensk Forms utställning, och hon blev attackerad av en ung och 

mycket arg kvinna (se fig.8): 

 

Hon skrek att det var samma som att skära en bebis i två delar och hon var så arg att henne var det ingen 

idé att prata med eller resonera med. I vanliga fall brukar jag kunna förklara mig men hon var jättejätte 

arg och jag höll mig lugn och sa att vi tycker väldigt olika då. Sen var det inte så mycket mer med det, 

men det var jobbigt. Det är alltid svårt när folk blir så där arga och man liksom inte kan prata om det. De 

flesta som tycker saker är obehagliga eller lite fel, då kan man ju ha en diskussion. För det mesta är jag 

faktiskt förvånad över hur folk bara accepterar att det är döda grejer, men jag tror, speciellt med 

insekterna, att vi har så lång tradition att folk ända sen de gamla egyptierna, har man använt insekter till 

smycken och konst och så. Det är positivt för mig att många vet om det och att det inte är så chockerande, 

det blir ju mer om man kanske skulle använda mer gulliga djur eller mer uppstoppade djur. 

 

Mattsson har ställt ut över hela världen på gallerier och hon säger att för det mesta så har 

mottagandet varit väldigt bra, och att hon har haft tur som blivit kontaktad av många 

Fig.8. Märta Mattsson. Beetle Juice. 2012. 
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gallerister och fått arbeta med spännande människor. En gång blev en gallerist i Hong Kong 

mycket chockad då hon insåg att insekterna faktiskt var riktiga, men i övrigt ifrågasätts hon 

sällan av gallerister utomlands, och hon menar att de inte är så intresserade av det etiska. 

Däremot har det varit mer diskussioner om det med hennes svenska gallerier, och hon 

upplever att det är viktigt men svårare här att försöka förklara än utomlands. Mattsson menar 

att svenskar är moraliska och etiska i högre grad än utomlands. Under intervjun berättar hon 

om när nazister förstörde en utställning som Nathalia Edenmont hade, och Mattsson var 

förvånad över att det var just nazister och inte djurrättsaktivister som såg något konstigt 

budskap i det. Hon menar att man inte riktigt vet med konst vad det är som kommer att 

provocera människor. På frågan kring människors reaktion mot att använda djurkroppar inom 

konst mot hur de ser på att använda skinn som kläder eller mat, säger Mattsson att hon tycker 

det är roligt att folk är konstiga, men att hon tycker människor är väldigt inkonsekventa och 

det är det som är spännande i de här diskussionerna.  

 

Jag försöker inte pracka på nån… jag säger själv att jag är totalt inkonsekvent eftersom jag inte äter djur, 

och sitter och jobbar med vad jag håller på med och sitter och äcklar mig själv i min studio varje dag. Jag 

menar det låter ju sjukt. Eller också är jag en sån sjuk människa du vet. Tycker det är jätteäckligt, och då 

sitter jag där och karvar och håller på som yrke. Jag tror människor har en del… är ju lite på den där 

gränsen och tycker om äckliga saker och konstiga grejer och sånt där.  

 

I min analys av Märta Mattssons tankar om omvärldens mottagande av sina verk menar jag att 

Mattsson har en poäng med vad hon kallar mixade objekt från museet i München där man 

skapar nya djur med olika djurkroppar, och det mottagande hon fått av sina egna verk med 

fåglar och en uppstoppad hares bakdel. Människor tycks fascineras av det som Baker kallar 

botched taxidermy, vilket han menar betyder att uppstoppning av djur varken visar människa 

eller djur.
107

 Här kan man se kopplingar Mattsson gör att exempelvis skapa ett smycke av en 

hares bakdel och att det blir en begränsning och inte en klar framställning av djuret.  

 

4.2.4 Det etiska perspektivet 

Genom hela intervjun med Märta Mattsson finns en röd tråd som följer temat etik och hennes 

personliga gränser inför detta. Hon är själv vegetarian, är emot att bära päls, och var i yngre 

tonåren med i en djurrättsaktivist grupp och demonstrerade. På frågan om det finns det en 
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gräns för vilken typ av djurkroppar hon kan tänka dig att använda i sitt arbete, och om hon 

kan beskriva var gränsen går, svarar Mattsson: 

 

Jag skulle inte jobba med något som är utrotningshotat, eller liksom ja… skyddat på nåt sätt eller oetiskt. 

Och sen skulle jag nog aldrig klara av att jobba med hundar, för att jag älskar hundar, katter också. Där är 

jag själv också på den där toppen av hierarkin att jag klarar inte av att tänka på djur eller liksom så. Mitt 

eget husdjur, som de här fåglarna som jag har, de är ju folks husdjur som de lämnat in efter att de har dött, 

hade det varit mitt husdjur hade jag inte klarat av det, då vill jag begrava det. Jag har ett väldigt 

emotionellt band till de djur som jag känner också så där skulle jag inte klara av det faktiskt. 

 

Mattsson menar att man måste veta vad man köper så att man inte använder någonting som är 

oetiskt. Att exempelvis använda sjöhästar som fastnat i fiskarnas nät och liknande, anser hon 

inte vara så farligt, men hon menar också att man inte riktigt vet vad som kommer att röra upp 

känslor hos människor. För Mattsson är det viktigt att kunna svara på frågor då hon menar att 

hon ibland arbetar med andra som använder djurkroppar som kanske inte bryr sig riktigt om 

det etiska. Hon menar att man har en skyldighet när man arbetar med djurkroppar att man ska 

kunna stå till svars och veta varifrån man fått materialet. Det är mycket centralt för Mattsson 

som älskar djur, att veta var materialet kommer ifrån för att undvika att djuret plågats. När 

hon arbetar med uppstoppade djur exempelvis ihop med en konservator som stoppar upp åt 

henne, så vet hon var djuret kommer ifrån, och ofta är det någons husdjur som lämnats in. 

Mattsson menar att man kan köpa allting på nätet eller på loppmarknader men att man då inte 

vet man ursprunget. De verk Mattsson gjort med fåglar och en hare vet hon ursprunget på, och 

insekterna kommer från internet men på en sida där hon vet att det inte är oetiskt. Mattsson 

säger i intervjun att hon aldrig skulle använda ett djur som är avlivat för sina verk, och att hon 

bara använder djur som redan är döda. Trots att hon kan slå ihjäl en mygga på sin arm, eller 

döda fästingar på sin hund, har hon aldrig dödat en insekt för sina smycken utan använt de 

som redan varit torkade.  

 

Jag kan ju tänka mig att faktiskt döda insekter eftersom jag då dödar myggor och fästingar, men jag gör 

det inte. Man får ta en ståndpunkt och vara konsekvent känner jag då. Om jag ska kunna stå för det jag 

säger så måste jag ju verkligen ja kunna stå för det. Nej jag använder bara saker som är redan är döda. 

 

Mattsson menar att arbetar man med djurkroppar måste man göra det respektfullt, och hon 

respekterar inte att man avlivar ett djur för att fotografera det så att det ska se så levande ut, 

även om hon trots allt fascineras av bilderna. Det är viktigt för henne att det finns ett slags 
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intresse för djuren och djurens rätt, men hon ser även att det svårt att direkt säga vad som är 

fel eller vad hon anser vara omoraliskt. På frågan om vad man kan förmedla genom att 

använda en djurkropp, och var hennes personliga gräns för det går, svarar hon att hon har 

ingen gräns då det kommer till humor, skräck, eller ett politiskt ställningstagande. Hon menar 

att hennes smycken inte är så komiska, men inte har någonting emot att andra gör komiska 

saker, och att mesta är ok så länge djuret inte har liksom plågats eller dödats på ett oetiskt sätt. 

Mattsson beskriver i intervjun att hon sett uppstoppade djur som hon tyckt varit komiska och 

att man absolut kan förmedla politiska budskap. Att använda djur som är väldigt lika 

människor är väldigt tacksamma för att förmedla politiska budskap inom konsten, menar 

Mattsson. Min analys av Märta Mattssons eget förhållande till djur är att hon har en stark 

känsla för djuren och ett etiskt förhållningssätt till sitt eget arbete. Baker menar att man inte 

kan lita på att konstnärer agerar etiskt med ansvar, och att de verkligen sätter det etiska före 

det egna konstverket,
108

 men i Mattssons fall tyder det på att hon är en av de konstnärer som 

prioriterar det etiska framför det egna verket. Mattsson menar att hon aldrig skulle döda ett 

djur för ett verk. Hon ser sig inte ha några gränser för vad man kan förmedla med en 

djurkropp då det handlar om komik, skräck eller politiskt ställningstagande. 

 

 

5. Diskussion 

 

I det inledande kapitlet beskrivs hur Kalof & Fitzgerald anser att vi människor alltid har varit 

fascinerade av naturens skådespel
109

, och att det finns en nära länk mellan vår relation till djur 

och mänskliga problem.
110

 Nässel menar att i konsten så är djuret en symbol för olika 

egenskaper. Kalofs forskning visar på att symbolik har en stor roll i hur vi gestaltar djur både 

inom konsten och vårt sätt att se på dem. I min analys menar jag att symbolik, önskan om 

spänning på gränsen till skräck, och att bli underhållen, även är betydande i våra dagar och att 

djurkroppar som material kan ge just dessa känslor. Mattsson menar att folk vill reagera och 

känna någonting, och att vi lever lite på gränsen till skräck och mörkare sidor, men som ändå 

är fascinerande. Här finns koppling till de baitings som Kalof beskriver då åskådaren kände 

tillfredställelse av spänningen från oljud och ursinne.
111

 Jag menar i min analys av detta att 
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människor vill känna någonting och befinna sig nära gränsen för det skrämmande och 

kittlande. 

Mattsson menar att människor i historien samlat på rariteter för att känna sig nära något 

extraordinärt och fantastiskt. Hon menar att det finns ett behov för verklighetsflykt, och att 

just det här med objekt kan skapa en sådan känsla, och det är därför att hennes smycken 

fungerar. Hon menar att människor vill se på skräckfilm, känna spänning, och fascineras av 

saker som de inte vill titta på, och hon beskriver att det finns någon slags spänning i att 

använda djurkroppar som material. Mattsson menar att det är väldigt spännande med uttrycket 

attraction and repulsion, och jag menar att betraktaren kan dras till just den känslan. 

Beträffande djurkropparna menar Mattsson att hon inte tror någonting finns kvar i det, men att 

det ändå inte är neutralt, att det fortfarande har en betydelse. Hon beskriver det som att det är 

mer en representation för en känsla, och att det är viktigt att det är riktiga kroppar som hon 

arbetar med, även när hon arbetar med insekter. Nässel menar att användandet av djurkroppar 

är ett sätt för konstnären att visa att det faktiskt är på allvar,
112

 och för Mattsson är det 

betydelsefullt att det är på riktigt. Men så här behöver det inte vara hos alla konstnärer. I 

Muhrs verk har inte flugorna ett symboliskt värde i sig utan det är själva situationen i 

samband med en fluga som är humoristisk, och kanske hade verket fått en liknande effekt 

även om han hade använt sig av plastflugor i stället.  

 

Faulkner uttrycker känslor som att det är tillfredställande att skapa något vackert av något 

kusligt, att processen hjälper honom med hans ångest och oro, och att han förvandlar något 

sorgligt till något moderiktigt. Det tycks som om det är viktigt för honom att ha makten att 

skapa nytt liv och att han finner någon form av tillfredställelse i att försköna döden. Vad säger 

detta om tankar kring att arbeta med djurkroppar som material? Jag menar att en djurkropp 

kan användas både i terapeutiskt syfte och för att dämpa känslan av sorg, genom att skapas till 

någonting nytt och få en framtid som vackert objekt eller som tekniskt uppfinning, som i fallet 

med katten Orville som fick ett nytt liv som helikopterkatt. 

 

Baker menar att man inte kan lita på att konstnärer prioriterar det etiska före det egna 

konstverket,
113

 men hos exempelvis Mattsson, Faulkner, och Muhr fall tyder det på att de är 

konstnärer som gör det. Studien visar att konstnärer såsom Faulkner, Muhr och bryggeriet 
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som gör flaskor av ekorrar och hermeliner, liksom Mattsson endast använder redan döda djur, 

prioriterar det etiska före det egna konstverket. Trueman visar en skillnad här, då han trots att 

han fick vissa skuldkänslor av att döda myror, hade som utgångspunkt en känsla av hämnd 

som motiv till att starta processen med att skapa en tavla av myror, och själv dödade dem. Det 

finns en problematik med att endast ha gjort en kvalitativ intervju med Märta Mattsson där 

hon klart visar sin ståndpunkt i etiska frågor. Det är svårt utifrån text och mediematerial att 

tolka hur de olika praktikerna inom detta fenomen ser på etiska perspektiv. 

 

Att försöka bringa klarhet i vilka av de praktiker på området som lyfts fram i denna studie, 

och som dödar djur för sina verk, har varit svårt. Få av dessa har i analysmaterialet angett att 

de själva dödar djuren, eller låter någon annan döda djuret för verken. Trueman är en av dem 

som angetts själv ha gjort det då han dödade tusentals myror för sitt verk
114

 och Edenmont 

dödar själv djur för sina fotografier.
115

 Tinkebell angav först att hon dödade sin katt för att 

skapa en väska,
116

 men senare tog hon tillbaka det och angav att katten var dödligt sjuk.
117

 Det 

framgår inte om hon själv dödade sin sjuka katt eller om den dog av sig själv eller med hjälp 

av en veterinär. Då det gäller både Hirst och Hatry, så har de skapat verk av gris och ko. 

Dessa djur ingår i vår konsumtion och det kan tänkas att själva djurmaterialet har använts 

efter det att djuret slaktats för mat. Detta framgår inte i analysmaterialet. Dock visade Hirst ett 

verk som nämnt i inledningen, då en uppsprättad ko hängdes upp. Det finns inget angivet om 

han själv valde ut kon eller om den hämtats från slakteriet, men här handlar det inte om att ta 

vara på resterna av ett djur som avsetts för konsumtion. Om Hatrys verk med gris skinn 

kommer från rester av slakt för konsumtion framgår inte. Inte heller de djurdelar hon använt 

till fotografier av blommor. Då det gäller Bell så framgår det av analysmaterialet att hon 

anlitade fiskare för att meta upp de bläckfiskar hon tänkte använda i sitt verk, och i min analys 

sätter det henne nära Trueman och Edenmont, dock inte helt fullt ut, då hon själv inte fiskade 

upp dem utan anlitade annan person för det. 

Både Hatry och Bell visar en personlig relation till sina verk, Bell genom närheten till sin 

döde fars rock, och Hatry genom närheten till grishud, och då hon tycks få någon form av 

positiv feedback av att lukta och känna huden. Bell suger på de döda bläckfiskarna, och det 

finns en klar koppling dem emellan och deras närhet till köttet och den döda djurkroppen. 
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Hatrys skiljer sig i jämförelse med de andra av praktikerna, då hon använder djurs intima 

delar såsom könsorgan.  

Jag menar i min slutsats att döda djur och djurkroppar i konst, hantverk och design, kan vara 

ett starkt material för att förmedla känslor om döden och tankarna kring detta. Utifrån 

analysmaterialet kan även detta fenomen tolkas som att användandet av vissa djurdelar, som 

hos Hatrys verk med djurs könsorgan, eller Tinkebells katthandväska, är en potent ingrediens 

som kan förmedla bestörtning hos betraktaren och att förståelsen för verket kan lämnas därhän 

då vämjelsen tar över. 

Hur omvärlden reagerar på varje enskilt verk tycks ligga i betraktarens tidigare erfarenheter, 

tydligast är fallet med den tyska kvinnan som enligt Mattson, reagerat på djurskinn och 

kopplat detta till användning av människors hud i Nazi Tyskland. Det tycks vara viktigt med 

djurkroppars betydelse i konst och hantverk, hur verket kommer att uppfattas, och jag menar 

att det tyder på att djurkroppar kan vara en viktig del av vad konst är och ska vara. Studien 

lyfter fram att det kan vara högst effektivt att använda djurkroppar som material för att uppnå 

en provocerande chockvåg och skapa debatt, men att det också går att använda en djurkropp 

för välgörande ändamål. Nässel menar att uppmärksamhet i massmedia kan vara skäl till 

användandet av djurkroppar
118

. Denna studie backar upp det till viss del genom Hatry, 

Tinkebell och Edenmont och andra, men min analys säger att det finns ett antal andra 

bakomliggande orsaker till att använda djurkroppar som material, och som inte når samma 

gehör i massmedia. Med det menar jag exempelvis det Mattsson anser att djur är ens 

huvudintresse och därav intresset för att använda djurkroppar som material, eller Faulkner 

som ser det som en form av terapeutisk sysselsättning. 

Syftet med studien var att undersöka fenomenet döda djur och djurkroppar i konst, hantverk 

och design, och studien visar stor bredd då det gäller både syftet med användandet och det 

material som valts av olika praktiker av fenomenet. Den här studien om djur och djurkroppar i 

konst, hantverk och design öppnar för nya frågor kring hur detta fenomen kan tolkas och 

förstås.  

 

 

 

                                                                 
118 Nässel, 2011, s. 29 
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Tankar om djur i konsten 

 

1. Kan du beskriva lite om dig själv! Ex. utbildning. 

 

2. När det gäller djur som material, kan du berätta hur du valt att arbeta då? 

- Tycker du att ditt sätt skiljer sig från hur andra arbetar med djur som material.  

- Om man tänker på läder och fjädrar tex. som är ganska vanliga animaliska material, 

vad tycker du att ditt skapande vinner på att använda djur så som du gör? 

 

3. Vad ledde dig in på att först börja använda djurdelar som material? 

- Hur tänkte du? 

- Vilka var dina första verk? (Kolla också upp för hur länge sedan de var) 

- Hur är de verken annorlunda mot de du gör nu? /Hur har dit skapande förändrats sedan 

dess? 

 

4. Vad upplever du att uttrycket ger/tillför med användandet av djurkroppar?  

      -    Vad vill du förmedla med hjälp av att använda just djur? 

 

5. Hur får du tag på djuren du använder i ditt skapande? 

 

6. Hur ser du på att använda redan döda djur eller att låta avliva ett djur för att 

använda i dina verk? 

- Skulle du själv kunna döda ett djur för konstens skull? 

- Vad tycker du att skillnaden är mellan att använda redan döda djur och att avliva ett 

djur för att använda i dina verk? 

 

7. Finns det en gräns för vilken typ av djurkroppar du kan tänkas använda i ditt arbete, 

och i så fall beskriv var din gränsdragning är? 

 

Bilaga 1 
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8. Var går din gräns för uttrycket dvs. kan man förmedla humor, skräck, politiskt 

ställningstagande eller något annat? Vad känns OK för dig och inte? 

 

9. Hur ser du på omvärldens mottagande av dina verk/designs – hur har reaktionerna 

varit? 

 

10. Hur tänker du kring människors reaktion mot att använda djurkroppar inom konst 

mot hur de ser på att använda skinn som kläder eller mat? 

 

11. Vilka har reaktionerna varit från gallerister ang. ditt arbete? 

- Hur ser du på dina verks fortlevnad på ex. museum – kan de vara svåra att hålla i gott 

skick? 

 

12. På vilket sätt förhåller du dig till det etiska perspektivet? Är det viktigt för dig i ditt 

skapande? 

 

13. Tidigare forskning (Sabina Contreras Nässel - Södertörns högskola) indikerar att 

”döda djur används för att dra till sig uppmärksamhet” och att det finns ett syfte att 

visa att verket är på allvar – liv och död. Hur ser du på det, i ditt eget arbete? 

 

Tack 

 

 

 

 

 

 

 

 


