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Inledning 

Ämnesval 

Våren närmade sig och Drottning Margrethe II av Danmark stod enligt årlig tradition redo 

att överlämna Eckersbergsutmärkelsen, en medalj som av Det Kongelige Danske 

Kunstakademiet tilldelas de personer som gjort en insats av hög konstnärlig kvalitet i den fria 

eller bundna konsten.
1

 Utmärkelsen gick detta året, år 2012, till den skandinaviska 

konstnärsduon Elmgreen & Dragset.  

Vid ett besök på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn hösten 2014 fastnade jag för ett 

konstverk med titeln The Award. Konstverket består av en bronsfärgad Rolex-klocka och 

materialet beskrevs vara högst intressant. "Det var først, da medaljerne var kommet hjem og 

lå på skrivebordet, at de så rigtig, rigtig dumme ud", uttrycker sig konstnären Elmgreen i en 

artikel.
2
 Drygt två år efter prisutdelningen medverkade Elmgreen & Dragset i ett TV-program 

där de smälte ner medaljerna för att istället gjuta om dem till en skulptur – det var denna 

skulptur med form av en Rolex-klocka som jag mötte på museet i Köpenhamn.  Jag som alltid 

fått en kittlande känsla av den här typen av attacker mot traditionen tar nu tillfälle i akt att 

med utgångspunkt i The Award undersöka den eventuella genomslagskraften av detta "brott".   

Det här arbetet ska undersöka etableringen av konstnärskapet Elmgreen & Dragset och hur 

de ställt sig i opposition mot traditionen. Med hjälp av ett konstsociologiskt perspektiv ska 

arbetet söka svar om hur konstnärsduon utmanat en dominerad position i det konstnärliga 

fältet. I det sammanhang konstnärsduon verkar råder det en kamp om makt och erkännande, 

konstverket The Award har synliggjort vilka strategier som de dominerande inom konstfältet 

använder sig av för att bevara en överordnad position, på vilket sätt ska besvaras i studien. 

Huruvida konstnärsduon kan ses som avantgarder, det vill säga om konstverket The Award är 

ett ärligt brott, eller om konstverket är en produkt av ett falskt avantgarde är andra frågor jag 

kommer att undersöka i det här arbetet.   

                                                 

1
 Akademiraadet, "Reglement", hämtad 1 december 2014, http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=97 

2
 Oliver Stilling, "Konstnerduo smelter Dronning Margrethe heder om til rolex-ur", Politiken, 9 juli 2014, 

hämtad 13 november 2014, http://politiken.dk/kultur/kunst/ECE2338392/kunstnerduo-smelter-dronning-

margrethe-haeder-om-til-rolex-ur/ 
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Syfte och frågeställning  

Syftet är att undersöka etableringen av Elmgreen & Dragset och hur de med konstverket 

The Award (2014) utmanat den sociala hierarkin i det konstnärliga fältet. De frågor som 

arbetet har till avsikt att undersöka är: 

 

- På vilket sätt kan The Award ses som en kritisk handling och på vilket sätt kan konstverket 

ha förändrat Elmgreen & Dragsets position i det konstnärliga fältet? 

 

- Hur går det att förstå handlingen som ett sätt att upprätthålla en avantgarde-position? 

 

Det här arbetet ska undersöka hur Elmgreen & Dragset etablerat en position i det konstnärliga 

fältet, fastän avsaknad av formella konstutbilningar, samt på vilka sätt de intagit en 

avantgarde-position. Hur The Award kan ha förändrat konstnärsduons position i det 

konstnärliga fältet och på vilket sätt konstverket kan ses som en strategi att återinta en 

avantgarde-position är andra frågor som arbetet ska undersöka. Studien har även för avsikt att 

synliggöra vilka svårigheter det kan finnas för en konstnär att kritisera konstvärlden, samt vad 

som gör det möjligt för Elmgreen & Dragset att ta avstånd från delar av konstvärlden och 

samtidigt verka inom den. Hur konstnärsduon kan ses som en del av den modernistiska 

diskursen är likaså något som arbetet kommer reflektera kring.  

Forskningsöversikt och annan litteratur 

En forskningsöversikt bör innefatta forskning som på ett eller annat sätt berör arbetets 

ämnesval eller om det finns annan litteratur som är värdefull för arbetet. Översikten ska visa 

att författaren behärskar uppsatsens ämnesområde. En översiktlig bild av ett 

forskningsområde innebär oftast stora avgränsningar, forskningsöversikten riskerar därför att 

bli en så kallad reproduktion av den mest återkommande litteraturen inom ämnesområdet. 

Avsnittet nedan presenterar tidigare forskning om Elmgreen & Dragset, samt annan icke 

vetenskaplig litteratur som finns skriven om konstnärsduon. Konstsociologins 

forskningsområde är omfattande och därför presenteras detta forskningsfält begränsat. 

Forskningsfältet för avantgarde-begreppet är också ett område där det finns mycket skrivet, 

den bok som arbetet väljer att föra upp i ljuset är en bok som för en sammanfattande 

diskussion om de resonemang kring begreppet som är återkommande i avantgardediskursen. 

Artiklarna "Home Is the Place We All Share" (2013) och "Dragging The Home Into the 

Gallery" (2013) av arkitekten och doktoranden Olivier Vallerand undersöker hur Elmgreen & 
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Dragsets konstnärskap kan förstås i relation till queer space-teorier. Queer space-teorier 

beskriver hur rum av privat och offentligt slag påverkar människors handlingsutrymme och 

föreslår hur dessa ska sammansmältas. Den tydliga uppdelningen mellan privat och offentligt 

ger vissa grupper större handlingsutrymme, eftersom de offentliga rummen utformas efter 

heteronormativiteten. Teorins ambitioner beskrivs vara en utopi och är alltså inte 

genomförbar, men kan användas som ett verktyg för att ifrågasätta hur normerna ser ut och 

varför.
3
 Vallerand menar att konstnärsduons utställning i Venedigbiennalen år 2009 är ett 

exempel på ett queert rum. 

Konsthistoriken Mark Gisbournes bok Double Act: Two artists, one expression (2007) tar 

upp Elmgreen & Dragset som ett exempel på "konstnärspar" och undersöker hur ett sådant 

samarbete kan påverka uttryckssättet. Social Works: Performing Art, Supporting Publics 

(2011) av Shannon Jackson och Elmgreen & Dragset: Trilogy (2011) av Peter Weibel och 

Andreas F. Beitin är två böcker som på olika sätt tolkar och beskriver Elmgreen & Dragsets 

konstnärskap. 

Avhandlingen Barbro Östlihn och New York: Konstens rum och möjligheter av Annika 

Öhrner (2010) har för studien varit användbar som ett exempel på hur ett konstsociologiskt 

perspektiv kan användas. Boken undersöker den svenska konstnären Barbro Östlihns 

formspråk, hennes position i Manhattans konstvärld,  handlingsutrymme, konstnärliga 

samarbete med maken och hur Östlihn i princip försvinner i den svenska 

konsthistorieskrivningen om 1960-talet. 

Linda Fagerströms avhandling Randi Fisher - svensk modernist från 2005 som också 

använder ett konstsocioligiskt perspektiv undersöker Randi Fishers konst och konstnärskap i 

kombination med ett genusperspektiv. Avhandlingen ifrågasätter konsthistorieskrivningen och 

ställer frågor om hur konstnärsrollen konstruerats under den svenska modernismen, vad detta 

inneburit för en kvinna som arbetat som konstnär, och på vilket sätt det influerat 

konstnärskapet, dess förutsättningar och begränsningar.
4
 

Renato Poggiolis bok The Theory of the Avant-Garde (1968) beskriver avantgardet som 

position och menar att avantgardet bara kan vara en position i nuet. En annan framträdande 

avantgarde-teoretiker är Peter Bürger som med boken Theory of the Avant-Garde (1974) som 

                                                 

3
 Olivier Vallerand, "Home Is the Place We All Share: Building Queer Collective Utopias",  Journal Of 

Architectural Education 67, (1), 5 mars 2013, 64 
4
 Linda Fagerström, Randi Fisher - svensk modernist.  Diss. Lunds universitet, (Lund: Elleström, 2005), 12 
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istället menade att avantgardet är något historiskt och därmed kan avantgardet bara vara en 

tradition.  

Avhandlingen Clement Greenberg och hans kritiker av Håkan Nilsson (2002) reder ut 

avantgarde-begreppet på ett mångsidigt sätt. Nilsson undersöker den amerikanska 

konstkritiken Clement Greenbergs roll i den postmoderna konsthistorieskrivningen genom en 

genealogisk studie. Greenberg har nämligen ofta fått representera den modernism som 

postmodernismen definierat sig mot. Hur och varför har Greenberg kommit att få rollen som 

den store modernismen i ett postmodernt perspektiv, är frågor som Nilsson ställer.
5
  

Arthur Danto var en amerikansk filosof som myntade begreppet konstvärlden, begreppet 

förekom först och främst i essän "The Artworld" (1964). En av de personer som influerades 

av Dantos begrepp var den amerikanska filosofen George Dickie som utvecklade den 

institutionella konstteorin, 1969 i essän “Defining Art" presenterades teorin för första gången. 

De nyss nämnda essäerna har lett till otaliga versioner och tolkningar kring konsten och 

konstens institution.  

Teoretiska utgångspunkter 

Studien kommer anlägga ett konstsociologiskt perspektiv. Andra teoretiska utgångspunkter 

som arbetet har till avsikt att använda är teorin om konstvärlden, den institutionella 

konstteorin och en avantgarde-teori. Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkterna 

närmare samt hur de kommer appliceras på materialet. 

Teorin om konstvärlden och den institutionella konstteorin 

Den amerikanska filosofen Arthur Danto (1924-2013) var tidigt ute med att formulera 

tankar om konstvärlden och den institutionella konstteorin. I svensk kontext har Lars Vilks, 

konstnär och doktor i konstvetenskap, bland annat i Konstteori. Kameler går på vatten, 

resonerat om saken och menar att "Utan konstbegreppet och konstvärlden finns ingen konst".
6 

Hur ska man förstå detta? Jo, enligt Vilks är konstvärlden lika med "alla dem som har någon 

kunskap om det som vi kallar för konst i västerlandet".
7
 Begreppet konstvärlden kan förklaras 

som konstens institution.
8
 Han menar dessutom att de med mest kunskap, konstvärldens 

kärngrupp, har större inflytande än andra, till dessa kan museichefer, konstkritiker, kuratorer, 

                                                 

5
 Håkan Nilsson, Clement Greenberg och hans kritiker. Diss. Stockholms universitet. (Sollentuna: Parajett, 

2000), 10 
6
 Lars Vilks, Konstteori. Kameler går på vatten. (Nora: Nya Doxa, 1995), 8 

7
 Lars Vilks, Konstteori. Kameler går på vatten, 8 

8
 Ibid., 8 
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konsthistoriker och konstnärer bland annat räknas.
9

 Och det är genom konstvärldens 

aktiviteter som definitionen av konst uppstår.
10

 Aktiviteter som sådana är till exempel 

konstutställningar, recensioner och teoretiseringar. Konstvärlden är alltså nödvändig för 

konsten existens. Medlemmarna i konstvärlden är beroende av varandra, dessa behöver 

ständigt erkännas för att upprätthålla sin plats i konstvärlden: 

Om man är konstnär är det viktigt att bli omskriven av rätt kritiker och utställd av 

rätt kurator eller gallerist. Kritikern måste skriva om rätt konstnär och rätt galleri, 

kuratorn och galleristen må välja rätt utställare och lyckas med att få rätt kritiker 

att skriva.
11

 

Mellan dessa arbetsfördelningarna råder en rad spänningar och genom dessa aktiviteter 

uppstår även en definition av vad som är god konst, menar Vilks.
12

 Även om medlemmarna i 

konstvärldens kärngrupp ställer konsten under ständig filosofisk, estetisk och kritisk 

granskning är uppfattningen om konsten som värdefull gemensam för dem.
13

 Andra premisser 

inom konstvärlden är konstens frihet, att konsten innebär förnyelse och gränssprängning, och 

konstbegreppets expansion.
14

 

I relation till teorin om konstvärlden utvecklade den amerikanska filosofen George Dickie 

sin institutionella konstteori. Dickie menade att vad som helst kan vara konst så länge det 

tilldelats status av någon eller några personer som agerar på vissa sociala institutioners vägnar 

(konstvärlden).
15

 Enligt teorierna ovan är det konstvärlden som skapar konstbegreppet och 

som i sin tur förverkligar konstens existens.  

Den institutionella konstteorin och teorin om konstvärlden kommer att användas för att 

skapa en förståelse för konstvärlden som Elmgreen & Dragset verkar i samt för att undersöka 

vad som gör det möjligt för konstnärsduon att ta avstånd från delar av konstvärlden och 

samtidigt verka inom den.  

                                                 

9
 Lars Vilks, Konstteori, 9 

10
 Ibid., 12; Tom, Sandqvist red., "Konstvärlden", Konsten och konstbegreppet. - Skriftserien Kairos nr. 1. 

(Stockholm: Raster förlag, 1996), 110 
11

 Lars Vilks, Konstteori, 13 
12

 Ibid., 20 
13

 Ibid., 11 
14

 Ibid., 11-12 
15

 Ibid., 24 
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Konstsociologisk begreppsapparat 

Den franska sociologen Pierre Bourdieu (1930-2002) beskrev med hjälp av begreppen fält, 

habitus, kapital och doxa en komplex hierarkisk samhällstruktur som han menar omger oss. 

Detta teoretiska ramverk kommer i denna studie användas för att studera olika relationer inom 

det konstnärliga fältet. 

Bourdieu beskriver hur olika sociala fält verkar i samhället, där till exempel det 

konstnärliga fältet, litterära fältet och vetenskapliga fältet kan nämnas. Sociala fält, som också 

kan beskrivas som ”konkurrensfält” eller ”kampfält”, ”existerar när en avgränsad grupp av 

agenter och institutioner strider om något som är gemensamt för dem”.
16

 Agenter inom det 

konstnärliga fältet är till exempel konstnärer, konstkritiker, konsthandlare och konstsamlare. 

Institutioner inom det konstnärliga fältet är till exempel konsthallar, akademier, gallerier, 

konstskolor och konsttidskrifter.
17

 Det konstnärliga fältet, för att ta ett exempel, kan beskrivas 

som ett socialt rum avgränsat med egna värderingar och koder med ett system av relationer 

mellan positioner.
18

 Vad agenterna och institutionerna strider om är bland annat definitionen 

av god konst, god konstkritik, vem som har rätt att göra erkänd konst och auktoriteten att fälla 

omdömen om konst.
19

 De sociala fälten är en komplext ordnad hierarki med olika 

maktställningar, ständigt föränderlig. Fälten kan förstås som produktionsfält där till exempel 

det konstnärliga fältet kan beskrivas som ett fält för konstnärlig produktion.
20

 Det är i detta 

fält Elmgreen & Dragset verkar i.  

I relation till sociala fält förekommer begreppet symboliskt kapital. Donald Broady, kultur- 

och utbildningssociolog, preciserar: ”Symboliskt kapital är det som av sociala grupper 

igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.”
21

 Andra kapital är ekonomiskt och socialt, 

men för det konstnärliga fältet är det främst det kulturella kapitalet som avgör agentens 

position i den komplext ordnade hierarkin. Det ekonomiska kapitalet är det kapital som inom 

många fält ger högst maktställning.
22

 Med undantag från konstvärlden där ekonomiskt kapital 

inte eftersträvas eftersom kommersiell framgång "misstänkliggörs", något jag återkommer 

                                                 

16
 Donald Broady, Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi. (Stockholm: UHÄ, 

1989),  2 
17

 Donald Broady, Kapital, habitus, fält, 2 
18

 Pierre Bourdieu, Donald Broady  och Mats Rosengren. Texter om de intellektuella. (Stockholm/Stehag: Brutus 

Östlings Bokförlag Symposion, 1992), 9 
19

 Donald Broady, Kapital, habitus, fält, 3 
20

 Donald Broady ed., Kulturens Fält - en antologi. (Göteborg: Daidalos, 1998), 15 
21

 Donald Broady, Kapital, habitus, fält, 2 
22

 Ibid., 14 
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till.
23

 Utbildningskapital är en form av symboliskt kapital som oftast ger ett legitimerat inträde 

på fältet. Ett kapital som Elmgreen & Dragset i princip saknar.  

Socialt kapital kan beskrivas vara sociala förbindelser som förenar en grupp agenter.  

"Det sociala kapitalet har [dessutom] en betydelsefull självackumulerande 

funktion i det att en grupp individer som är knutna till varandra via sociala 

relationer samtliga stärker sitt sociala kapital och därmed sina positioner i fältet, 

närhelst en enskild individ i gruppen förvärvar utökat socialt, kulturellt eller 

ekonomiskt kapital."
24

 

Varje agent stärker, i och med sin förbindelse, den andre agentens position var gång den 

tillförskaffar eller stärker sina olika kapital.
25

 Socialt kapital är särskilt tacksamt att besitta då 

det kan ge med sig andra positiva effekter. Genom sitt sociala kapital kan till exempel en 

konstnär förvärva ett prestigefullt uppdrag vilket i sin tur resulterar i ytterligare kulturellt 

kapital och därmed en stärkt position i det konstnärliga fältet.
26

 Elmgreen & Dragset besitter 

precis ett sådant socialt kapital som spelat roll för konstnärliga framgången.  

Agenten kan även tillgripa vissa strategier, oftast omedvetet, för att förbättra eller försvara 

sin position.
27

 En konverteringsstrategi är ett exempel på en sådan strategi och "som avser 

möjligheterna att utnyttja en viss art av kapital för att skaffa sig en annan mer räntabel eller 

legitim art av kapital, utan att det första kapitalinnehavet för den skull behöver gå förlorat".
28

 

En konverteringsstrategi är alltså något som agenten använder sig av för att konvertera vissa 

former av kapital till andra, mer värdefulla.
29

 Kanske är The Award just en sådan strategi? 

Beroende på volym i de olika kapitalformerna får alltså agenten eller institutionen en 

position inom fältet. Kulturellt kapital måste dock legitimeras innan det kan få symbolisk 

makt.
30

 Kulturellt kapital kan till exempel innebära att agenten besitter en viss kunskap, att 

agenten har tilldelats en utmärkelse, att en konstnär fått ställa ut sin konst på en erkänd 

konsthall eller recenseras av en konstkritiker i en etablerad tidskrift. Ett fält är en värld för sig 

och kortfattat sagt är deltagarna mer beroende av varandra än av omvärlden.
31

 En agent med 

                                                 

23
 Pierre Bourdieu, Donald Broady  och Mats Rosengren. Texter om de intellektuella, 29 

24
 Linda Fagerström, Randi Fisher, 27 

25
 Donald Broady, Sociologi och Epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 

epistemologin. Diss. Stockholm universitet (Stockholm: Gotab, 1990), 179 
26

 Linda Fagerström, Randi Fisher, 27 
27

 Donald Broady ed., Kulturens Fält, 13 
28

 Donald Broady, Sociologi och Epistemologi, 182 
29

 Linda Fagerström, Randi Fisher, 28 
30

 Beverly Skeggs, Att bli respektabel. (Göteborg: Daidalos, 1999), 21 
31

 Donald Broady ed., Kulturens Fält, 11 
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en stor volym av kapital får automatiskt en maktställning, alltså en högt ordnad position i det 

sociala fältet som innebär ett större handlingsutrymme.  

Varje agent bär på en habitus, som är en produkt av de sociala erfarenheter individen varit 

i kontakt med. Habitus är en uppsättning av handlingstendenser eller dispositioner som 

präglar individens sätt att tänka, handla och orientera sig i den sociala världen.
32

 Beroende på 

hur habitus är formad agerar individen. Habitus är föränderlig, eftersom individen ständigt 

kommer i kontakt med nya sociala situationer. Habitus är det som förkroppsligar det 

symboliska kapitalet. Det symboliska kapitalet är fram tills dess att den omvandlas till en 

aktivitet inte existerande. Om en konstnär producerar konst omsätts det inte till kulturellt 

kapital förrän hen berättat om sin prestation, visat upp den eller på något annat sätt blivit 

uppmärksammad för den. Det är först när prestationen förkroppsligas som det kan bli ett 

kapital.
33

 Och om eller på vilket sätt prestationen förkroppsligas bestämmer habitus eftersom 

den bland annat styr individens sätt att tänka, handla och värdera.  

För att ett fält skall fungera krävs dels insatser, dels människor som är beredda att 

spela spelet och som har en habitus som innefattar både kunskap om och 

erkännande av spelets inneboende lagar, dess insatser etc.
34

 

Bourdieu beskriver hur de med den dominerande positionen på olika sätt försöker 

vidmakthålla sin etablerade position i hierarkin, positionen är ju en maktställning. Men så 

länge ingen utmanar positionen håller sig de dominerade passiva. Det är dock inte ovanligt att 

det kommer "nykomlingar" som utmanar "tystnaden" och ifrågasätter det som uppfattas 

självklart, spelets inneboende lagar så att säga.
35

 Spelets inneboende lagar kan kallas för 

fältets doxa och de som utmanar doxan kan kallas för heterodoxa. Fältets doxa är 

grundläggande värderingar, attityder, idéer och koder.
36

 För att en agent ska kunna lyckas 

med att utmana doxan, eller för den delen ta sig in i fältet, måste den känna till fältets rådande 

doxa. Exempel på grundläggande idéer i det konstnärliga fältet är bland annat erkännandet av 

konstens existens och enigheten om att det en bedriver på fältet är viktigt, något som 

påminner om Vilks resonemang om konstvärlden.
37

 Vilks menade ju att konstvärldens mest 

                                                 

32
 Jostein Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle. (Göteborg: Daidalos, 2002), 93  

33
 Donald Broady, Kapital, habitus, fält, 16 

34
 Pierre Bourdieu, Donald Broady , Mats Rosengren. Texter om de intellektuella, 42 
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grundläggande premiss var enigheten om konsten som värdefull.
 38

  Det är alltså högst troligt 

att Vilks inspirerats av Bourdieus beskrivning av konstfältets grundläggande idéer. Andra 

likheter är Vilks resonemang om hur medlemmarna i konstvärlden ständigt behöver erkännas 

av varandra för att upprätthålla sin plats i konstvärlden och Bourdieus fältteori som också 

beskriver deltagarnas beroende av varandra.
39 

 

Bilden nedan visar det konstnärliga produktionsfältets grundstrukturer.  

 

Fig. 1. Schema över det konstnärliga produktionsfältet av Donald Broady.
 40

 

 

Det konstnärliga fältet, liksom alla mogna kulturella fält, präglas starkt av två poler.
41

 

Nämligen den intellektuella och kommersiella polen. Det är mellan dessa poler som agenten 

positioneras. Dessa två polerna redogör för agentens erkännande, desto längre placerad åt 

intellektuella polen desto större erkännande har agenten av konstfältet. Och precis som jag 

nämnt ovan finns det ett avståndstagande från kommersiell framgång inom det konstnärliga 

fältet eftersom en strävar efter andra värden, nämligen symboliska. Det betyder att om en 

agent är placerat längre åt den kommersiella polen är erkännandet av agenten inte lika stort. 

Förutom den intellektuella och kommersiella polen avgörs agentens position beroende på hur 

etablerat hen är inom det konstfältet. En agent som ännu inte etablerat sig i konstfältet 

positioneras närma "unga avantgardet" medan en etablerad agent positioneras närmre 

"kulturfurstarna". Det är alltså skillnad på att vara erkänd och etablerad inom konstfältet, en 

                                                 

38
  Lars Vilks, Konstteori, 11 

39
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40
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41
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kan således vara både och. Med hjälp av schemat ovan (fig. 1.) kommer arbetet att göra ett 

försök till att positionera Elmgreen & Dragset i det konstnärliga fältet. 

Det konstnärliga fältet är alltså ett exempel på ett socialt fält, där agenter och institutioner 

positioneras beroende på volymen av symboliskt kapital vilken agenten investerat utifrån sin 

habitus. Genom att acceptera fältets doxa, grundläggande värderingar etc. inom fältet, 

upprätthålls det konstnärliga fältets struktur. För att slå hål på fältets doxa gäller det att 

agenten uppfattas trovärdig, vilket den gör om den har full kunskap om fältets doxa.  

Med hjälp av förståelsen för dessa begreppen kommer jag undersöka etableringen av 

Elmgreen och Dragset samt hur Eckersbergsutmärkelsen kan ses som en strategi av 

Kunstakademiet och på vilket sätt konstverket kan ses som en konverteringsstrategi av 

Elmgreen & Dragset. Även på vilket sätt The Award kan ha förändrat konstnärsduons position 

i det konstnärliga fältet.  

Avantgarde-position 

"Det är svårt att ge ett entydigt svar på vad som är avantgarde annat än i teorin", förklarar 

Håkan Nilsson, doktor i konstvetenskap.
42

 Begreppet avantgarde har flera olika betydelser 

beroende på sammanhang. Nilsson för en diskussion av begreppet och menar att det bland 

annat kan syfta till en benämning på en tradition eller position.
43

 Teoretiker som diskussionen 

utgår från är främst Peter Bürger, Renato Poggioli, Hal Foster och Richard Murphy. 

Avantgardet som position syftar till att beskriva en position i det så kallade konstfältet, 

vilket är den definition jag kommer använda mig av i den här studien. Avantgarde-positionen 

innebär en viss inställning, som dock varierar från tid till tid eftersom avantgardet alltid 

hävdar en position i nuet.
44

 Inställningen är således alltid kritisk till traditionen och därav kan 

avantgardet förstås som det som driver konstens utveckling.
45

 Nilsson menar att: "ett uttryck 

är bara avantgarde vid en viss tidpunkt, tills det inlemmas i traditionen".
46

 Med andra ord 

visar sig avantgardet först i efterhand.
47

 Avantgardets uppgift är att vara "kontra-diskursiv" 

och agera innovativ - konstvärldens spjutspets så att säga.
48

 Avantgardet, med dess drivkraft 
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att ständigt vara på flykt undan etablissemanget och konventionerna, är alltså något som 

etablerar nya konstformer eller på något sätt utvidgar konstbegreppet.
49

  

Nilsson lyfter upp en intressant aspekt när han förklarar hur avantgardet mister sin kraft då 

etablissemanget kommer i för nära kontakt med det. Med dadaistiska konstverk som exempel 

förklarar författaren att när ett konstverk hamnar på ett museum verkar dess 

institutionskritiska förmåga ha avmattats.
50

 Varför den tappat verkan kan förklaras med att 

konstverket har "institutionaliserats", vilket är vad avantgardet ständigt flyr ifrån. Avantgarde-

positionen kan ses som en strategi då en estetiskt innovation, även kallad skandal, i princip 

ger fritt inträde in i konsthistorieskrivningen, vilket såklart är eftersträvansvärt. Därför bör en 

göra skillnad på "sanna" och "falska" avantgardister.
51

 Det är inte heller säkert att en viss 

konstyttrings vilja till utanförskap verkligen är vad den förefaller sig för att vara.
52

 

Att man kan misstänka varje avantgarde för att egentligen vara något annat, en 

strategisk fint, gör det nödvändigt för varje proponent av ett "avantgarde" att 

också tänka sig en "avantgardism", något som är förklätt till avantgarde, men som 

har helt andra, dolda avsikter.
53

 

Den här tesen blir oerhört viktig vid analysen av The Award då den sätter perspektiv på den 

handling som utfördes av Elmgreen & Dragset. Begreppet avantgardism, som också kan vara 

en så kallad falsk avantgardist, beskriver en attack mot systemet som endast är en upprepning 

och inte genuint menat.
54

 En problematik som dock uppstår i bedömningen av konstnären som 

falsk eller sann avantgardist är att avantgardet ändå förr eller senare institutionaliseras, 

inlemmas i traditionen så att säga. Men vad som är gör skillnad mellan dessa är att vissa 

konstnärer bara låtsas vara avantgarder för att komma in i det system som attackeras medan 

andra avantgarder "äts upp" av systemet.
55

 Avantgarde-begreppet kommer användas för att 

undersöka Elmgreen & Dragset som avantgarder samt på vilket sätt det går att förstå The 

Award  som ett sätt att upprätthålla en avantgarde-position. 
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Metod 

Tillvägagångssätt  

Mitt främsta material kommer vara The Award, samt material som på ett eller annat sätt 

behandlar konstnärskapet Elmgreen & Dragset. Vid ett besök på Statens Museum for Kunst i 

Köpenhamn har jag kunnat samla in broschyrer och tidningar om konstverket och Elmgreen 

& Dragset, besöket möjliggjorde även ett möte med The Award. Metoden för 

bakgrundundersökningen kommer vara att söka information om konstnärsduon via databaser 

som OneSearch, Libris och Google Scholar där sökorden är Elmgreen och/and Dragset. 

Urvalet av artiklar kommer till stor del baseras på de som är märkta vetenskapliga. Vid böcker 

kommer ingen sådan urvalsprocess att ske. Det kommer även att förekomma viss mejlkontakt 

med konstnärsduons gallerist för att samla in bilder till arbetet.  

Analysmodeller 

Ikonografi och ikonologi 

Konsthistoriken Erwin Panofsky (1892-1968) utarbetade en trestegsmetod i ikonografi och 

ikonologi.
56

 Vid den här typen av analys bryts bilden ner i beståndsdelar för att sedan tolka 

varje elements betydelse. Att tolka bilden i sin kontext med hjälp av en ikonografisk och 

ikonologisk analysmetod innebär "att identifiera bildernas innehåll och budskap och relatera 

dem till en historisk och samhällelig kontext".
57

 "In a work of art, 'form', cannot be divorced 

from 'content'",
58

 menar Panofsky.  

Panofsky föreslår att börja med en för-ikonografisk beskrivning, vilket liknar en 

formalanalys. Det innebär att identifiera bildens formala egenskaper som till exempel färg, 

linjer, ljus och skugga.
59

 Andra steget innebär en ikonografisk analys vilken har till avsikt att 

förstå delmotiven ur en konventionell synvinkel. Denna nivån analyserar delmotivens 

sekundära betydelse, den konventionella anknytningen till motivet. Panofsky beskriver till 

exempel hur en bild med en grupp figurer som är arrangerade på ett visst sätt runt ett 

middagsbord kan förstås som en konnotation till nattvarden-motiv.
60

 Den tredje och sista 

nivån som analyseras är bildens inre betydelse, den ikonologiska tolkningen. Denna har till 
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avsikt att tolka delmotiven och dess betydelse då de sammansätts. I denna tolkning spelar 

samtliga nivåer in, såväl formala aspekter som ikonografiska element kan ge mening till 

bildens inre betydelse.
61

 Analysmetoden är tillämpbar på objekt såväl som bilder.
62

  

För att få en fördjupad förståelse av The Award kommer konstverket att analyseras genom 

Panofskys analysmodell i ikonografi och ikonologi. Panofskys analysmodell kommer 

användas för att synliggöra The Awards formala egenskaper, symboliska funktion men även 

för att undersöka sammanhanget den tillverkades i. Metoden kommer även användas för att få 

fram konstverkets inre betydelse samt vad som var konstnärernas avsikter. 

Källor och källkritik 

Arbetets primärkällor är konstverket The Award, TV-programmet Livet ud ad Landevejen, 

artiklar och filmklipp som innehåller intervjuer med Elmgreen & Dragset, även annan 

litteratur som beskriver händelser ur konstnärsduons konstnärskap. Andra källor är 

Akademiraadets  prismotivering, bilder på konstnärsduons utställningar och konstverk samt 

program om utställningen Biography. Det kan tänkas att arbetet bör besöka konstverket fler 

gånger än en gång men eftersom konstverkets koncept är så central anser arbetet att det inte 

behövs. Tv-programmet kan ses som en tillförlitlig källa då det är producerad av en public 

service-kanal. I de flesta filmklippen arbetet ska använda sig av medverkar Elmgreen & 

Dragset i intervjuform, dessa källor anser studien därför vara trovärdiga. De flesta källor 

studien ska använda sig av är tryckta artiklar och tryckt litteratur, uppgifter som hämtas 

därifrån kan ses som säkrare än uppgifter hämtade från journalistiska källor. Arbetets 

sekundärkällor är recensioner om utställningar och verk av Elmgreen & Dragset. Där kommer 

det finnas anledning till att vara källkritiskt, dessa kommer arbetet använda sparsamt.   

Avgränsningar 

Arbetet som har syftet att se på vilket sätt Elmgreen & Dragset utmanat den sociala 

hierarkin i det konstnärliga fältet kommer att avgränsa sig till konstverket The Award som 

utgångspunkt. På vilket sätt kan The Award förändrat Elmgreen & Dragsets position i det 

konstnärliga fältet kommer avgränsa sig till en position i förhållande till Det Kongelige 

Danske Kunstakademiet, som jag här efter kommer förkorta till Kunstakademiet. Arbetet som 

även ska undersöka Elmgreen & Dragset i konstvärlden kommer avgränsa sig till en 

skandinavisk kontext. Det avsnitt som undersöker etableringen av Elmgreen & Dragset 
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kommer avgränsa sig till de mest anmärkningsvärda händelserna i konstnärsduons 

konstnärskap.  

Disposition 

Arbetet kommer inledas med ett bakgrundsavsnitt om Elmgreen & Dragsets konstnärskap. 

Resultatet kommer sedan att analyseras i Pierre Bourdieus begreppsapparat om habitus och 

kapital, detta för att fastslå vilken typ av position konstnärsduon etablerat sig i det 

konstnärliga fältet. Därefter kommer det följa en analys av The Award i Erwin Panofskys 

trestegsmetod i ikonografi och ikonologi för att bland annat få svar på frågan om på vilket sätt 

konstverket kan ses som en kritisk handling. Efter det kommer Elmgreen & Dragset att 

analyseras i det konstnärliga fältet på nytt för att se om positionen förändrats i samband med 

tillverkandet av The Award. I samma avsnitt kommer arbetet att fråga på vilket sätt 

Eckersbergsutmärkelsen kan ses som en strategi av Kunstakademiet samt hur The Award kan 

ses som en strategi av Elmgreen & Dragset, vilket kommer leda till frågan om hur det går att 

förstå handlingen som ett sätt att upprätthålla en avantgarde-position. Resultatavsnittet 

kommer avsluta med att reda ut frågan om hur Elmgreen & Dragset kan förstås i relation till 

teorin om konstvärlden och den institutionella konstteorin. Arbetet kommer avslutas med en 

diskussion av resultatet, där jag med hjälp av Donald Broadys schema (se. fig 1) diskuterar 

fram eventuell förändrad position i det konstnärliga fältet, samt med en sammanfattning.  
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Resultat 

Elmgreen & Dragset: ett konstnärskap etableras 

För att reda ut konstnärernas position i det konstnärliga fältet kommer arbetet nedan 

presentera ett bakgrundavsnitt, vilken avgränsar sig till perioden 1995-2013, alltså perioden 

innan konstnärerna gjorde The Award. Vad är konstnärernas kapital och på vilket sätt har de 

positionerats i konstfältet genom dessa? 

Konstnärsduon består sedan 1995 av Michael Elmgreen från Danmark (1961) och Ingar 

Dragset från Norge (1969). De är numera verksamma i Berlin men bosatta på olika håll, under 

en tid hade de även ett kärleksförhållande.
63

 Några formella utbildningar i konst har de inte, 

endast Dragset som studerade drama under en tid.
64

 Tidiga samarbeten var främst 

performances, något som även tar sig i uttryck i senare konstutställningarna.
65

 Elmgreen & 

Dragset växte upp som homosexuella och därför är inslagen av queer i konstnärskapet kanske 

inte så förvånande.
66

 Vad som karaktäriserar konstnärsduon är det annorlunda formspråket. 

Konstnärskapet tar sig i gränsöverskridande former där arkitektur, design och konst blandas.
67

  

Ett återkommande tema som konstnärerna använder sig av är ifrågasättandet av den vita 

kuben, alltså det traditionella utställningsrummet för konst, och hur den vita kuben används 

för att presentera konst, Twelve Hours of White Paint/Powerless Structures fig. 15 (1997) är 

sådant exempel.
68

  Konstverket bestod av att måla galleriets väggar med vit målarfärg 

upprepande under tolvtimmarsperioder. Arkitektur kontrollerar såväl som möjliggör och 

begränsar handlingsutrymme, något som konstnärerna har försökt att belysa genom att bland 

annat utmana den vita kubens väggar, golv och tak.
69

 The Welfare show (2005) var en 

utställning som syftade till att synliggöra rumsliga strukturer, i det här fallet offentliga rum. 

The Welfare show innehöll en uppsättning installationer vilka tillsammans gestaltade olika 
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institutionella miljöer.
70

 Konstnärernas verk har det gemensamt att de ifrågasätter den sociala 

betydelsen av utrymmen.
71

  

 

 

Fig. 2. Twelve Hours of White Paint/Powerless Structures fig. 15, 1997. Foto: tillhör Artnews.org  Fig. 3. Prada 

Marfa, 2005.  Foto: tillhör Artnews.org 

 

Fig. 4. Diving Board/Powerless Structure fig. 11, 1997.  MDF, Sprayfärg, blå vinyl, aluminium, stege, 65 x 85 x 

220 cm. Foto: tillhör Artnews.org. Fig. 5. The Collectors, 2009. Bild av del ur utställningen i Venedigbiennalen. 

Foto: tillhör Frieze.com 

 

Ett av de mest internationellt omtalade verken är Prada Marfa (2005), en obemannad 

Prada-butik placerad i Texas öknen, långt i från civilisationen. Powerless Structure fig. 101 

(2012), skulpturen av en pojke på sin gunghäst placerad på Trafalgar Square i London är ett 

annat uppmärksammat verk. Listan med omtalade verk kan göras lång: HAN-skulpturen i 

Helsingör (2012), trampolin-installationen Diving Board/Powerless Structure fig. 11 (1997) 

på det danska konstmuseet Louisiana och National Memorial for the Homosexual Victims of 

the Nazi Regime (2008) minnesmärket för förföljelsen av homosexuella i Berlin (2008).
72

 

                                                 

70
 Peter Weibel, Andreas F. Beitin ed., Elmgreen & Dragset, 8 

71
 Mark Gisbourne, Double Act, 48 

72
 För samtliga utställningar och konstverk se Nicolai Wallners hemsida, hämtad 15 december 2014, 

http://www.nicolaiwallner.com/bio_bib_pages/eogd.php 



I opposition mot traditionen 

  

20 

 

Venedigbiennalen är en stor internationell utställning för samtida konst och arrangeras 

sedan 1895 i Venedig vartannat år. Utställningen består av ett antal nationella paviljonger och 

är ett prestigefyllt sammanhang att ställa ut i eftersom det är en internationell plattform för 

etablerade agenter inom konstfältet.
73

 År 2009 representerade Elmgreen & Dragset Danmark 

och Norge i Venedigbiennalen med utställningen The Collectors i den danska och nordiska 

paviljongen, som de gestaltat som en konstsamlares två fiktiva bostäder.
74

 

Eckersbergsmedaljen, som överlämnas av Drottning Margrethe II av Danmark, tilldelas 

dem "der har ydet en indsats af høj kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller den bundne 

kunst".
75

 Det Kongelige Akademiet for de Skønne Kunster, även känt som Kunstakademiet, 

har delat ut Eckersbergsmedaljen årligen sedan 1887.
76

 Elmgreen & Dragset tilldelades år 

2012 varsin medalj bland annat med motiveringen: "For de mange præcise, elegante, bizarre 

indgreb og forskydninger, og duoens særlige evne til at forbinde konceptuelt med umiddelbart 

[...]."
77

 I motiveringen exemplifieras flera utställningar och konstverk som beskriver det 

bisarra men eleganta i konstnärsduons formspråk. 

Som det framgår ovan har Elmgreen och Dragset en tradition av att ifrågasätta strukturer, 

vilket även Kunstakademiet uppmärksammat: 

Elmgreen & Dragset har konstrueret arkitektoniske rum, blotlagt magtstrukturer 

og indlagt nye strukturer. [...] Vi er som beskuere blevet udfordret, og duoen 

udfordrer vedvarende forholdet mellem kunsten og dens institutioner.
78

 

Motiveringen beskriver hur konstnärerna är anmärkningsvärda, mycket på grund av sitt sätt 

att utmana betraktaren, bland annat genom att synliggöra sociala strukturer. Konstnärsduon 

beskrivs som nyskapande genom utforskandet av förhållandet mellan konst, arkitektur och 

design.
79

 

Konstnärerna representeras sedan start av Nicolai Wallner, även kallad "toppgalleristen".
80

 

Han beskrivs som en av de främsta galleristerna i Danmark men även en central figur på den 
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internationella konstmarknaden eftersom han till stor del ligger bakom att dansk samtidskonst 

sedan 20 år tillbaka i allt högre grad sprids på den internationella konstmarknaden.
81

 Den 

amerikanska konsttidskriften Art Review listade Wallner bland världens 100 mest 

inflytelserika personer i konstvärlden tre år i rad (2009-2011).
82

 Nicolai Wallner har med sitt 

galleri medverkat på den prestigefyllda konstmässan Art Basel sedan 1999.
83

 Hans 

arbetsmetod har varit att söka efter det "nya" inom konstvärlden samt att göra sina konstnärer 

synliga för den internationella publiken.
84

 

Konstnärskapet genom konstsociologisk begreppsapparat  

Jag vill nu undersöka Elmgreen & Dragset som en agent i det konstnärliga fältet och på 

vilket sätt de etablerat sig genom ovanstående kapital. En viktig fråga här blir även vilken typ 

av position de etablerat. 

Habitus 

Det är nu dags att undersöka hur konstnärernas habitus är formad. Detta för att får en 

förståelse för vilka sociala erfarenheter som präglar konstnärerna samt på vilket sätt de 

handlat, tänkt och orienterat sig i den sociala världen genom dessa.  

Konstnärerna är homosexuella. Att växa upp som homosexuell i en intolerant tid präglar 

individen i allra högsta grad. Denna erfarenhet finns som en personlig klangbotten hos 

konstnärerna och har förmodligen influerat arbetet med National Memorial for the 

Homosexual Victims of the Nazi Regime (2008), minnesmärket över förföljelsen av 

homosexuella i Nazi-tyskland. Det kan också ha resulterat i det normkritiska förhållningssätt 

konstnärerna använder sig av. Ingen av dem har några formella konstutbildningar vilket kan 

ha bidragit till att det ligger dem nära till hands att använda ett icke-traditionellt 

gränsöverskridande formspråk. De är med andra ord inte inskolade i att tänka på ett visst sätt, 

konstnärerna blandar konst, arkitektur och design på ett självklart sätt. Dragset har således 

utbildning i drama, något som också påverkat konstnärskapet. Twelve Hours of White 

Paint/Powerless Structures, Fig. 15 (1997), konstverket som gick ut på att måla galleriets 

väggar vita, kan ses som en sådan insats som präglats av den erfarenheten. Den geografiska 

förflyttningen till Berlin kan tänkas vara en viktig del i konstnärernas habitus, på vilket sätt är 
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svårare att klargöra. Möjligen har förflyttningen givit perspektiv på det skandinaviska 

välfärdsamhället vilket i så fall har manifesterat sig genom The Welfare Show (2005). Berlin 

kan sedan ett tag tillbaka ses som den avantgardistiska konstscenen, som konstnärernas 

Mecka. Det kan därför tänkas att den geografiska förflyttningen laddat Elmgreen & Dragsets 

konstnärskap med ytterligare avantgardistiskt värde.  

Konstnärernas habitus har alltså format konstnärskapet i all högsta grad.  

Kapital  

Utbildningskapitalet, som vanligtvis ger ett legitimerat inträde till det konstnärliga fältet, 

ställde Elmgreen & Dragset tidigt utanför etablissemanget eftersom de saknar formella 

utbildningar i konst. Men det finns ju så klart andra strategier för att ta sig in på fältet. Det blir 

därför viktigt att analysera vilka symboliska kapital som haft genomslagkraft nog att ge 

konstnärerna inträde in i det konstnärliga fältet. Dragsets dramautbildning är ett kulturellt 

kapital som konstnärsduon besitter och som de kunnat åberopa, dock är kapitalet inte av 

särskilt värde inom det konstnärliga fältet. Från det att konstnärerna startade ett konstnärligt 

samarbete gick det inte länge innan de fick ställa ut sin konst på etablerade konsthallar. Detta 

går att härleda ur konstnärernas sociala kapital där galleristen Nicolai Wallner var en relation. 

Wallner som utforskade möjligheter åt konstnärerna på dansk såväl som internationell mark 

möjliggjorde en snabb etablering av konstnärskapet. Wallner har blivit listad som en av de 

100 mest inflytelserika personerna inom konstvärlden och har absolut varit en betydelsefull 

social förbindelse som stärkt konstnärsduons position i och med det sociala kapitalets 

självackumulerande funktion. Prada Marfa (2005), Prada-butiken i Texas öknen, är ett 

kulturellt kapital värt att nämna då det fick stor genomslagkraft i den internationella 

konstvärlden. 

Det kan tänkas att Elmgreen & Dragset vid tidpunkten 2005 har tillräckligt med kulturellt 

kapital, trots avsaknad av utbildningskapital, att de är sedda som legitimerade konstnärer 

inom konstfältet om än inte tidigare. Men konstnärerna har vid den här tidpunkten ännu ingen 

etablerad position. De har ju dessutom ett kritiskt förhållningssätt till konstvärldens 

traditionella strukturer, något som tar sig i uttryck i ett ifrågasättande av den vita kuben. Det 

verkar även som att konstnärerna inte riktigt vill göra sig vän med konstvärldens tydliga 

uppdelning mellan konst, arkitektur och design. Alltsamman ställer Elmgreen & Dragset i en 

avantgarde-position, en position med ett gränsöverskrivande formspråk som tar avstånd från 

etablissemanget och hellre utmanar. I enighet med Nilssons diskussion om avantgarde-
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positionen vill jag därför benämna Elmgreen & Dragset som avantgarder pågrund av den 

kritiska inställningen till traditionen och sitt försök att etablera en ny konstform.
85

 

Utställningen i Venedigbiennalen 2009 blev ett sätt för konstnärerna att stärka sitt 

kulturella kapital, vilket i sin tur definitivt förändrade konstnärernas position inom det 

konstnärliga fältet. De konstnärer som erbjuds ställa ut i Venedigbiennalen är de allra 

aktuellaste i konstvärlden, oftast precis nyplockade konstnärer som det ligger stora 

förväntningar på. Att ställa ut i detta sammanhanget upplevdes förmodligen oerhört 

statushöjande för Elmgreen & Dragset.  

Nu, i samband med Venedigutställningen 2009, även ansedda som erkända konstnärer var 

det dags för Kunstakademiet att även bekräfta detta. Eckersbergsmedaljen, överlämnad av den 

danska drottningen 2012, kan ses som det slutgiltiga symboliska kapitalet för konstnärerna att 

inta en etablerad position i konstfältet. Jag vill påminna om att det är, enligt Bourdieu, 

skillnad att på en etablerad och en erkänd position, där en erkänd position har närmre kontakt 

med den intellektuella polen och den etablerade positionen en närmre kontakt med den 

kommersiella polen.
86

 Den etablerade positionen är något som Elmgreen & Dragset tidigare 

flytt från, medaljerna kan därför ses mer som en björntjänst. Det skulle nu ta två år innan The 

Award tillverkades. Jag vill även nämna den stora retrospektiva utställningen som planerades 

inför 2014 i Oslo, Köpenhamn och Tel-Aviv. En tillbakablickande utställning, ja nog kan 

Elmgreen & Dragset vid den här tidpunkten ses som etablerade konstnärer. Låt mig nu 

presentera verket som uppsatsen kretsar kring: The Award. 
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The Award (2014) 

The Award visades på utställningen Biography i Statens Museum for Kunst år 2014, 

Köpenhamn. Installationen visades i en läsesal med böcker och filmer kopplade till Elmgreen 

& Dragset, avsides från de andra utställningsrummen. Nedan analyseras konstverket ur Erwin 

Panofskys trestegsmetod i ikonografi och ikonologi.  

 

Fig. 6. The Award av Elmgreen & Dragset, 2014. Skulptur: brons, 8 x 10 x 4 cm. Fotografi: digitala 

pigmenttryck på Hahnemühle Photo Rag Satin 310g papper, 33,4 x 33,4 cm. Foto: tillhör Studio Elmgreen & 

Dragset 

För-ikonografisk beskrivning 

Verket består av en svart utställningsmonter i metall och glas samt sex kvadratiska 

svartvita fotografier med svarta ramar. Under monterns glashuv ligger ett bronsfärgat föremål 

och två svarta askar. Askarna är klädda i ett mörkblått tyg med en rund nedsänkning i askens 

mitt och har varsin guldfärgad knäppning. Det bronsfärgade föremålet är slarvigt ditlagt, inte 

särskilt stort men detaljrikt. De sex svartvita fotografier ser ut att beskriva 

tillverkningsprocessen av det bronsfärgade föremålet. Formen på fotografierna är kvadratiska 
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och ramas in av en svart list, de har även en tjock vit kant som ramar in. Bilderna föreställer 

(från vänster) en ask med ett runt glänsande föremål inuti, samma ask och något slags 

stenstycke med ett mönster i dess mitt placerade på en vit stenplatta, en behållare med ett 

flytande innehåll som hälls i en form, samma behållare där ett flytande innehåll hälls i en 

annan stenbehållare, två fötter och en hand samt ett föremål som sänks ner i en hink med 

någon form av vätska och till sist ett fotografi över en hand som håller i en del som kan liknas 

vid samma form som det bronsfärgade föremålet som ligger på det svart underlägget. 

Fotografierna hänger kontrollerat och allt presenteras framför en vit vägg.  

Ikonografisk analys 

De olika delarna i installationen skapar tillsammans en slags iscensättning. Jag drar därför 

slutsatsen att samlingen av objekten ovan är en installation då en installation kännetecknas av 

att fokusera på relationen mellan flera element hellre än koncentrationen av ett enda objekt.
87

 

Den svarta ställningen med sin glasbur liknar de montrar som används för att presentera 

kulturhistoriska objekt vid museum eller också exklusiva smycken i butiker. Ställningen blir 

dessutom som en piedestal med sin svarta starka konstruktion, här skiljer sig objektet faktiskt 

från den klassiska piedestalen då dem inte brukar utmärka sig på det här viset. Detta pekar på 

att konstruktionen är en del av konstverket vilket för oss återigen till slutsatsen om 

konstverket som en installation. Monterns funktion kan tänkas vara att skydda och rama in 

medan piedestalens att bära upp.  

Det faktum att fotografierna är svartvita konnoterar, tillsammans med narrationen av 

tillverkningsprocessen, till det dokumentära fotografiet. Det dokumentära fotografiet har 

historiskt setts som en "retrospective" eller informativ praktik, vilket ger den en uppfattning 

som "sanningsenlig" (även om det inte är så).
88

  

Av den ikonografiska nivån går det även att dra slutsatsen att det bronsfärgade föremålet är 

en efterlikning av en Rolex-klocka. Det är en vanlig förkommande referens i den 

västerländska kulturen och därav min slutsats. Av fotografierna bakom framgår det att Rolex-

skulpturen är tillverkad av två stora runda mynt. Det är två medaljer, på ena sidan en relief av 

en ängel och andra sidan en relief av en man. Christoffer Wilhelm Eckersberg står det skrivet 

med stora bokstäver ovanför mannen. Av en undersökning framgår det att medaljerna är en 
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utmärkelse av det danska akademirådet vars uppgift bland annat är att agera rådgivare åt 

staten i konstnärliga och estetiska frågor.
89

 Inuti glaskupan befinner sig inte bara föremålet 

som liknar en klocka utan även de två fodral som Eckersbergsmedaljerna förväntas förvaras i. 

Fodralens insida har en blå klädsel som i europeisk historiekontext har setts som den kungliga 

färgen.
90

 

Bronsföremålet liknar som tidigare nämnts en Rolex-klocka. Materialet består av två 

bronsmedaljer, av en närmare analys går det konstatera att klockan inte är funktionell. 

Skulpturen har nämligen inget ur, bara formen av en klocka. Rolex är ett av de största 

lyxvarumärkena i världen, det är en accessoar som ofta bärs som statussymbol. Rolex-klockan 

kan i relation till andra klockor anses innovativ då den utvecklat automatisk uppdragning, 

datumangivelse och stöt- och vattensäkra ur.
91

 Det är vanligt, vid vissa typer av arbetsplatser, 

att Rolex-klockan ges som en gåva av arbetsgivaren till den arbetstagare som varit lojal och 

trogen anställd under en längre tid.
92

  

Sammanfattningsvis kan medaljerna tolkas som ett erkännande av staten, en handling som 

erkänner bildkonstnären i fråga som anmärkningsvärd. Rolex-klockan å andra sidan, är en 

symbol som signalerar status och pengar men även en symbol för en lojal och hängiven 

anställd. Montern med dess inramande funktion är en symbol för att något värdefullt är 

placerat inuti och piedestalen med dess bärande funktion en symbol för att något viktigt 

behöver bäras upp för publik. Fotografierna kan ses som bevis och dokumentation av ett 

händelseförlopp. 

Ikonologisk tolkning 

Av konstverkets titel, The Award, framgår det tydligt att Eckersbergsmedaljerna är centrala 

för konstverket, inte minst på grund av att de utgör material i skulpturen. Nedan tolkas 

konstnärernas avsikter, installationens iscensättning, Rolex-symbolens betydelse i 

sammanhanget samt konstverkets inre betydelse.  
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Elmgreen och Dragset har under hela sin resa som konstnärer haft ett kritiskt 

förhållningssätt till konstvärldens institutioner och traditioner.
93

 De har, som jag nämnt innan, 

utmanat institutionella strukturer genom att bland annat ifrågasätta den vita kuben. Frågor 

som de ställer sig är till exempel: "Whether it's would be possible or not to do things in a 

different way".
94

 

I det danska tv-programmet Livet ud ad Landevejen från 2014 får vi följa en del av 

tillverkningsprocessen av The Award.
95

 Vi får följa konstnärerna i flera intima samtal under 

bilresan till verkstaden som ska smälta de två medaljerna och transformera dem till ett icke-

funktionellt Rolex-ur. Under bilresan berättar Dragset hur bland annat Elmgreen förändrat 

hans syn på auktoriteter och att han under många år upplevt sig starkt auktoritetsstyrd.
96

 

Tittaren får även se när Dragset lekfullt kastar de två medaljerna i den heta stenbehållaren 

som ska forma skulpturen (se fig. 7). Konstnärerna är inte särkilt aktiva i 

tillverkningsprocessen vilket för oss till slutsatsen att idén är det mest betydelsefulla 

elementet i konstverket, vilket påminner om den konstform som kallas konceptkonst.
97

 

 

Fig. 7. Stillbild ur DR2s Livet ud ad Landevejen från 2014.
98

 Bilden visar hur Dragset skojar runt med de två 

Eckersbergsmedaljerna som konstnärsduon strax där efter ska smälta ner till en Rolex-skulptur. 
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I danska tidningen Politiken har Elmgreen berättat att han var sjuk den dagen då 

medaljerna överlämnades och att Dragset själv fick ta emot dem av Drottning Margrethe. 

Jeg var syg den dag, så Ingar tog imod dem som den gode nordmand, han er, og 

fik suppe, steg og is. Det var først, da medaljerne var kommet hjem og lå på 

skrivebordet, at de så rigtig, rigtig dumme ud.
99

 

Utställningen Biography, där The Award ingår, handlar till stor del om att vi fortfarande är 

beroende av en massa stela samhällstrukturer och system, "som vi er nødt til at indordne os 

under", menar Elmgreen.
100

 

Medaljerna är kulturlivets svar  på Rolex-klockan, säger Elmgreen i ett samtal om Rolex-

klockans symboliska betydelse. "Sådan noget, man får, når man har kørt på i lang tid og ikke 

givet op. Jeg ville nok hellere have haft et Rolex, ha, ha".
101

 Även om de var tvungna att 

införskaffa en Rolex-klocka för avgjutningens skull är både medaljerna och uret nu förstörda, 

för konsten skull.
102

 

Iscensättningen skapar en seriositet åt skulpturen. Montern med dess funktion av att rama 

in och skydda signalerar att objekten inuti är betydelsefulla, exklusiva och noga utvalda. 

Piedestalen, med dess iögonfallande svarta konstruktion, ger intrycket av att den bär upp 

något värdefullt. Den stadiga konstruktionen vars avsikt egentligen är att bära upp något 

mycket tyngre motsvarar det symboliska värdet föremålen bär på. Det symboliska värdet kan 

tänkas motsvara något mycket större och tyngre än föremålens egentliga vikt och storlek. 

Piedestalens estetiska kvalitéer är inte slumpmässiga, avsikten med det är att ge betydelse åt 

konstverket. Att den kvadratiska formen är ständigt återkommande, i montern, fotografierna 

och piedestalen, tyder återigen på att en medvetenhet är närvarande i alla val av 

installationens delar. Att de två askarna är presenterade öppna, så att det blå tyget syns, 

påminner betraktaren om skulpturens material och tillför symbolisk värde åt Rolex-klockan. 

Narrationen i de svartvita fotografierna markerar att ett arbete har utförts fastän, som det 

framgår i inspelningen, konstnärernas delaktighet i den praktiska tillverkningsprocessen inte 

är särskilt stor. Funktionen av den dokumentära karaktären är att fungera informativ. 

Fotografiernas förekomst i konstverket visar hur viktig del konceptet har i konstverket. 
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Sammanslaget kan The Award ses som en kritik mot de auktoriteter som konstnären 

förväntas inordna sig under, i det här fallet den danska Konstakademien. Handlingen i The 

Award kan ses som ett brott mot konstvärldens traditionella strukturer som konstnären 

förväntas följa och acceptera. Rolex-symbolens funktion i sammanhanget kan ses som ett sätt 

att belysa medaljens värde. Medaljen som endast erhåller värde av heder och ära är i relation 

till Rolex-klockan av svagt värde, i alla fall ur ett kapitalistiskt synsätt. Funktionen av 

medaljen är även i jämförelse till Rolex-klockan relativt svag. Det kan också vara ett sätt att 

belysa hur de två föremålen, medaljen och Rolex-klockan, är av samma ändamål men av olika 

värden. Och hur går det tolka det faktum att några av objekten i installationen har sina 

estetiska kvalitéer förstärkta? Installationens iscensättning kan ses som en ironisk upprepning 

av den vita kuben. Konstverkets inre betydelse är alltså att visa på maktstrukturer och hur 

traditioner är en del i dessa strukturer. Konstverket kan därför ses som en kritisk handling.  

Elmgreen & Dragset i det konstnärliga fältet 

Som analysen visar har Elmgreen & Dragset vid tidpunkten 2013 en etablerad och erkänd 

position i det konstnärliga fältet. De har ställt ut på den internationella plattformen 

Venedigbiennalen, en oerhört eftersträvansvärd plats för konstnärer. Kunstakademiet har 

prisbelönat konstnärerna med varsin Eckersbergsmedalj och en enorm retrospektiv utställning 

väntar att gå på turné 2014. Men så en dag smälter konstnärduon ner de två medaljerna, till en 

ofunktionell klocka. Frågor som blir intressanta att ställa är nu på vilket sätt konstverket kan 

förändrat konstnärernas position i det konstnärliga fältet, samt hur det går att förstå den 

kritiska handlingen som ett sätt att upprätthålla en avantgarde-position?  

En förändrad position? 

Inom det konstnärliga fältet pågår det, enligt Bourdieu, en ständig strid, en kamp om 

erkännande och makt. Som jag beskriver i teoriavsnittet kan agenten och institutionen tillta 

vissa strategier för att förbättra eller bevara sin position. Nedan undersöks hur 

Eckersbergsutmärkelsen är ett sätt att bevara en position samt hur The Award är ett sätt att 

förbättra en position. 

Eckersbergsmedaljen - en strategi av Kunstakademiet 

Det konstnärliga fältet är, som jag tidigare beskrev, ett system av relationer där agenter och 

institutioner strider om bland annat vad som är god konst och vem som har auktoriteten att 
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fälla omdömen om konst.
103

 Jag vill förtydliga att jag ser Kunstakademiet som en institution i 

det konstnärliga fältet.  

Kunstakademiet har ett starkt socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital vilket ger en stark 

position i det konstnärliga fältet. Det är dock svårt att avgöra konstakademiens exakta position 

i det konstnärliga fältet, men en sak som är säker är att de har en stark roll i diskussionen 

kring definitionen av god konst. Där prisutdelningar som Eckersbergmedaljen är ett konkret 

bevis på en strategi som den danska konstakademien använder sig av för att vidmakthålla sin 

starka position. Då de redan har en dominerande position i det konstnärliga fältet håller de sig 

passiva. Det går att anta, i enlighet med Bourdieu, att handlingsmönstret förblir oförändrat så 

länge det upprätthålls av fältets agenter. Med förståelsen för Kunstakademiets dominerande 

position vill jag se Elmgreen & Dragset i relation till denna position. I samma överblick som 

Dragset tar emot Eckersbergsmedaljer tar Kunstakademiet kontroll över konstnärsduon. 

Prisutdelningen kan ses som en strategi av Kunstakademiet eftersom de ser sig själva ha rätten 

att fälla omdömen om konst samt definiera god konst. Elmgreen & Dragset får en stärkt 

position av medaljen, de har ju definierats som god konst, samtidigt som de alltså positioneras 

under Kunstakademiet. Läget skulle förbli såhär i drygt två år, ända till dess att The Award 

tillverkas.  

The Award - en strategi av Elmgreen & Dragset 

Utgångspunkten är alltså att Kunstakademiet har en starkare position än Elmgreen & 

Dragset i det konstnärliga fältet. Tidsperioden gäller nu från och med det att The Award är 

tillverkat. Frågor som ställs nedan är på vilket sätt konstverket kan ses som en strategi av 

Elmgreen & Dragset samt om strategin innebar en förändrad och eventuellt stärkt position. 

Jag vill förtydliga att konstverket innefattar en kritisk handling. Jag vill även påminna om de 

två händelserna som inträffade i samband med konstverket, nämligen TV-programmet Livet 

ud ad Landevejen som konstnärerna medverkade i och Biography, utställningen av 

konstverket på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. 

Enligt Bourdieu är en konverteringsstrategi, som jag tidigare nämnt, en strategi som 

agenten använder sig av för att konvertera en viss form av kapital till en annan, mer värdefull, 

form av kapital.
104

 Konstverket kan därför ses som en konverteringsstrategi, där ett kulturellt 

kapital konverterats till ett ekonomiskt kapital. Vad jag menar är att medaljerna konverterades 
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i symbolisk form, där medaljen som en symbol för heder och ära konverterades till en Rolex-

klocka, en symbol för kommersialism. Konstverket blir ett sätt att blottlägga hur konstvärlden 

precis som många andra yrkesområden erkänner arbetarens goda insats men då med en annan 

form av belöning. Medaljerna kunde ju ses som kulturlivets svar på Rolex-klockan, enligt den 

ikonologiska tolkningen. Konverket blir därför, med utgångspunkt i Bourdieu och hans teori 

om misstänksamheten, ett sätt att synliggöra konstvärldens avståndstagande från 

kommersialismen och ett sätt att synliggöra hur intellektuella värden värderas högre än 

kommersiella värden inom det konstnärlig fältet. Med förståelse för konstverkets konceptuella 

karaktär laddas konstverket med intellektuellt värde, vilket för dem åter till en position närmre 

den intellektuella polen i det konstnärliga fältet. Alltså en förändrad position, närmre den 

intellektuella polen än utgångspunkten. 

Genom att inte acceptera konstvärldens doxa, alltså fältets grundläggande värderingar, 

attityder, idéer och koder, kan konstnärerna ses som heterodoxa. Anledningen till att de lyckas 

utmana fältet och slå hål på fältets doxa är på grund av att konstnärerna har ett stort kulturellt 

kapital och dessutom ansedda som erkända av det konstnärliga fältet. I och med att Elmgreen 

& Dragset har kunskapen om fältets doxa och kan de därför använda samma "verktyg" som 

konstfältet försvarar sig med. Vilket då är en anledning till varför de lyckas med sitt 

heterodoxa "uppror" och får en förändrad position i det konstnärliga fältet. 

Konverteringsstrategin är ju, enligt Bourdieu, ett sätt att stärka sin position i det 

konstnärliga fältet. Så, på vilket sätt stärkte konverteringsstrategin konstnärernas position? Jo, 

genom att synliggöra dessa osynliga krafter som styr konstfältet (den intellektuella och 

kommersiella polen) blir konstverket sedd som en kritisk handling. Ett heterodoxt uppror så 

att säga. Även genom att synliggöra Kunstakademiets strategi i att tillgripa sig rätten att 

definiera god konst, där konstnärerna även återtar kontrollen. Den kontroll som 

Kunstakademiet haft om konstnärerna genom att se sig själva ha auktoriteten att fälla 

omdömen om konst. 

Elmgreen & Dragset får alltså en förändrad såväl som stärkt position inom det konstnärliga 

fältet. Den kritiska handlingen kan ses som ett avståndstagande från etablissemanget. Men på 

vilket sätt kan ett avståndstagande stärka en position? Det blir nästa fråga att undersöka.  

Ett sätt att upprätthålla en avantgarde-position? 

I och med att Elmgreen & Dragset blivit erkända av samtliga institutionella sammanhang 

kan det tänkas att de frångått en avantgarde-position. En avantgarde-position är ju, enligt 
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konstvetaren Nilsson, en position med ett medvetet avstånd från etablissemanget.
105

 Att bli 

tilldelad ett pris som Eckersbergmedaljen bevisar en position med en vänskaplig relation till 

etablissemanget. Och precis som Nilsson beskriver mister avantgardet sin kraft om 

etablissemanget kommer i för nära kontakt med det.
106

 Konstnärernas kritiska inställning till 

traditionen är alltså helt plötsligt inte lika närvarande, för nog är den här typen av 

prisutdelningar en tradition i konstvärlden. En behöver nödvändigtvis inte ta emot en 

utmärkelse, inte sällan avstår pristagare för att markera sitt oberoende. Jean-Paul Sartre valdes 

till nobelpristagare i litteratur år 1964 men avböjde för att demonstrera sin frihet.
107

 Något 

som Elmgreen & Dragset förmodligen kom till insikt med när de valde att tillverka The 

Award. 

Konstverket är en kritisk handling som i sin tur är ett avståndstagande från 

etablissemanget. The Award kan därför ses som ett sätt att fly från etablissemanget och 

konventionen. Sättet som medaljerna används på, som material i ett konstverk, kan ses som ett 

brott mot traditionen, något respektlöst. Elmgreen & Dragset återintar därför sin avantgarde-

position, men mycket på grund av att de har den nära till hands. Det var ju inte längesen de 

stod i avantgarde-position. 

En viktig aspekt i det hela är dock att det dröjde drygt två år innan konstnärerna gjorde 

konstverket. Det kan tyda på att den kritiska handlingen inte kom sig "naturligt", att intresset 

för ett avståndstagande från etablissemanget inte omedelbart manade på. Något som 

signalerar om en avantgardism, alltså ett falskt avantgarde. Går det kanske misstänka en 

strategisk fint, som Nilsson kallar det? Det faktum att The Award ställs ut på ett statligt 

museum visar att konstnärerna fortfarande inte verkar utanför etablissemanget. Nilssons 

resonemang om avantgardet och dess drivkraft att ständigt vara på flykt från etablissemanget 

avslöjar alltså en motsägelse hos konstnärerna.
108

 Elmgreen & Dragset verkar ha ett 

paradoxalt förhållningssätt till konstvärlden. Konstnärerna verkar nämligen i samma rum som 

de kritiserar - den vita kuben. De gör alltså anspråk på att vara avantgarde men i praktiken 

skulle en lika gärna kunna hävda att det rör sig om en avantgardism. Något som påminner om 
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sena dadaistiska konstnärer som höll en institutionskritisk hållnings samtidigt som de ställde 

ut konst i institutionella sammanhang.
109

 

Situationen med Elmgreen & Dragset beskriver dock ett fall där systemet tillslut äter upp 

avantgardet, som Nilsson beskriver det.
110

 Utmärkelsen kom Elmgreen & Draget aningslöst 

och den långa betänketid som föregick The Award behöver därför inte tas på så stort allvar, 

det tog bara en tid innan konstnärerna reagerade på vad som faktiskt inträffat. Att 

konstnärerna verkar i det rum som de kritiserar har dock varit återkommande sedan start. Vad 

som karaktäriserar konstnärduon, och som även framkom i analysen av The Award, är att de 

använder samma verktyg som konstvärlden använder sig av. The Awards uttrycksmedel är 

inte särskilt kontroversiella, den består av en monter, en skulptur, några fotografier och en vit 

bakgrund. Men vad som urskiljer iscensättningen från andra är dess ironiska underton, där 

flera delar av installationen är estetiskt förstärkta. Elmgreen & Dragsets arbetsmetod har alltså 

varit att "slå inifrån", vilket kan ses som en estetisk innovation. Något som tyder på att 

avantgarde-begreppet behöver utvidgas för att Elmgreen & Dragset ska kunna inrymmas i det 

då de, i en analys som följer Nilssons diskussion om avantgarde-positionen, skulle kunna 

avfärdas som falska avantgardister.  

En avantgarde-position förutsätter ett medvetet avståndstagande, ett kriterium som 

Elmgreen & Dragset uppfyller tydligt med The Award. En estetisk skandal är ett verktyg en 

falsk avantgardist kan använda sig av för att etablera sig inom konstvärlden, något som 

Elmgreen & Dragset motbevisar med The Award då konstnärerna trots sin etablerade position 

väljer att ta avstånd. Sammanfattningsvis kan konstverket ses som en attack mot systemet 

(konstens institution) och ett sätt att återinta en avantgarde-position vilket avfärdar 

konstnärerna som falska avantgardister. Den kritiska handlingen, som delvis var ett sätt att ta 

avstånd från etablissemanget, stärkte alltså en position eftersom den bekräftade Elmgreen & 

Dragset som sanna avantgarder. Konstnärsduons avantgarde-position är således inte självklar 

enligt Nilssons diskussion om avantgarde-teorin då de verkar inom institutionen. 

Att kritisera konstvärlden  

Texten nedan undersöker, med hjälp av den institutionella konstteorin och teorin om 

konstvärlden, vilka svårigheter det kan finnas för en konstnär att kritisera konstvärlden samt 
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vad som gör det möjligt för Elmgreen & Dragset att ta avstånd från delar av konstvärlden och 

samtidigt verkar inom den.  

Elmgreen & Dragset kan ses som två medlemmar i den konstvärld som konstvetaren Lars 

Vilks beskriver, vad alla medlemmar har gemensamt är att de på ett eller annat sätt vill 

tillhöra konstvärlden.
111

 Det är mellan medlemmarnas aktiviteter som konstens existens 

förverkligas och där Elmgreen & Dragsets kan förstås som två konstnärer som producerar 

verk.
112

 Som jag nämnde tidigare råder det en rad olika spänningar mellan konstvärldens 

arbetsfördelningar, medlemmarna behöver ständigt upprätthållas av varandra.
113

 Det betyder 

att konstnärsduon behöver erkännas från  såväl konstkritiker, kuratorer, pedagoger som 

konsthandlare för att kunna få inflytande i konstvärlden. Det är ju dessa personer som, enligt 

Dickies institutionella konstteori, som definierar vad som är konst.
114

 Det kan därför tänkas att 

det uppstår problem då Elmgreen & Dragset väljer att ta avstånd från delar av konstvärlden då 

de, enligt teorin om konstvärlden, är beroende av medlemmarna i konstvärlden.
115

 Elmgreen 

& Dragset kritiserar ju, som det framkommer i analyserna, traditioner och maktstrukturer 

inom konstvärlden samt konstvärldens avståndstagande från den kommersiella polen, något 

som i sig kan ses som ett avståndstagande från konstvärlden av konstnärsduon. Genom att 

avfärda Eckersbergspriset kan det tänkas att konstnärerna går miste om framtida erkännanden 

som liknar den här typen, sådant som upprätthåller konstnärer inom konstvärlden.  

Samtidigt som de avfärdar erkännandet intar de ju en avantgarde-position, en position som 

är laddad med intellektuellt värde. Och vad som gör det möjligt för Elmgreen & Dragset att 

kritisera den "värld" dem verkar i är att de genom sina konstnärliga aktiviteter erkänner 

konsten värde, som ju är en av konstvärldens viktigaste premisser.
116

 Vad konstnärerna 

huvudsakligen kritisera är konstvärldens struktur, inte det gemensamma kärnvärdet, nämligen 

att konsten har en värdighet och ett stort värde.
117

 Elmgreen & Dragsets konstnärskap kan 

därför, trots sitt kritiska förhållningssätt till konstvärlden, hellre ses som en aktivitet som 

förverkligar konsten än något som arbetar emot den. Vad jag menar är att Elmgreen & 

Dragset är överrens med konstvärlden på ett plan, det mest grundläggande, vilket gör att de 

trots andra stridigheter möjligt att samverka. Konstvärlden är dessutom beroende av att 
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konsten förnyas och att konstbegreppet expanderar, något som vi kan se genom analyserna att 

konstnärsduon förverkligar.
118

 Konsten frihet och autonomi är ju en premiss inom 

konstvärlden vilket gör att konsten står under ständig kritisk granskning, något som 

medlemmarna alltså är medvetna om.
119

   

Genom teorin om konstvärlden går det alltså se hur Elmgreen & Dragset är starkt beroende 

av att andra medlemmar i konstvärlden för att få inflytande, att de på ett eller annat sätt 

behöver erkännas av de andra medlemmarna. Det kan därför tänkas uppstå svårigheter när 

konstnärsduon väljer att ta avstånd från delar av konstvärlden och samtidigt verka inom den. I 

och med att Elmgreen & Dragset endast kritiserar konstvärldens struktur och inte 

konstvärldens kärnvärde kommer de undan, de flesta i kärngruppen är dessutom överrens om 

att konstens frihet ska behållas. De upprätthåller sin plats i konstvärlden genom att istället inta 

en position laddad med intellektuellt värde, nämligen avantgarde-positionen.  
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Diskussion av resultatet 

Syftet med den här studien var att undersöka etableringen av Elmgreen & Dragset och hur 

dem med konstverket The Award utmanat den sociala hierarkin i det konstnärliga fältet, något 

som bland annat skulle undersökas med ett konstsociologiskt perspektiv. I texten nedan 

besvaras arbetets frågeställningar i förhållande till vad resultatet har visat. Diskussionen 

nedan har även till avsikt att göra en visuell gestaltning av Elmgreen & Dragset i det 

konstnärliga fältet utifrån resultatet, detta med hjälp av Donald Broadys schema över det 

kulturella produktionsfältet. En av de frågor som arbete ställde var: 

 

- På vilket sätt kan The Award ses som en kritisk handling och på vilket sätt kan 

konstverket förändrat Elmgreen & Dragsets position i det konstnärliga fältet? 

 

Frågeställningen besvarades genom att allra först undersöka etableringen av Elmgreen & 

Dragset med hjälp av Pierre Bourdieus begreppsapparat. Resultatet blev att sociala 

erfarenheter som avsaknad av formella konstutbildningar och att växa upp som homosexuell 

kan ha lett konstnärsduon till ett normkritiskt förhållningssätt såväl till konstens traditionella 

formspråk som till konstvärlden. En dramautbildning och en geografiskt förflyttning 

förklarades även vara viktiga delar i konstnärsduons habitus. 

Kapital som positionerat Elmgreen & Dragset i det konstnärliga fältet förklarades vara 

Dragsets dramautbildning och konstnärernas sociala kapital Nicolai Wallner. Även om 

konstnärsduon hade en legitimerad konstnärsroll vid tidpunkten 2005 hade de ännu inte 

etablerat sig inom det konstnärliga fältet. Elmgreen & Dragsets kritiska förhållningssätt till 

etablissemanget och sitt försök till att etablera en ny konstform ställde dem i en avantgarde-

position enligt den diskussion Håkan Nilsson för om avantgardet. Utställningen i 

Venedigbiennalen 2009 var ett kapital som definitivt stärkte konstnärsduons position i det 

konstnärliga fältet medan Eckersbergsutmärkelsen (2012) sågs mer som en björntjänst 

eftersom den ställde Elmgreen & Dragset i en etablerad position, något som konstnärerna 

tidigare flytt från. År 2014 transformerades Eckersbergsmedaljerna till ett konstverket: The 

Award. 

The Award analyserades ur Panofskys trestegmetod i ikonografi och ikonologi för att 

synliggöra konstverkets formala och  symboliska egenskaper men även för att få fram vad 

som var konstnärsduons avsikter samt konstverkets inre betydelse. Resultatet av analysen blev 

att konstverket kan ses som ett brott mot konstvärldens traditionella strukturer som konstnären 
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förväntas följa och acceptera, konstverkets inre betydelse blev alltså att visa på maktstrukturer 

och hur traditioner är en del i dessa strukturer. Analysen avslöjade även hur iscensättningen 

av The Award kan ses som en ironisk upprepning av den vita kuben då flera delar av 

installationen är estetiskt förstärkta. Rolex-symbolens funktion i sammanhanget var att belysa 

hur Eckersbergsmedaljen och Rolex-klockan är av samma ändamål men av olika värden, 

nämligen att belöna en insats. Sammanslaget kunde konstverket ses som en kritisk handling 

utförd mot Kunstakademiet, vilket besvarar första delen ur frågan ovanför.  

Frågan om konstverket förändrade Elmgreen & Dragsets position i det konstnärliga fältet 

undersöktes fortsättningsvis genom att se på vilket sätt Eckersbergsutmärkelsen var en strategi 

av Kunstakademiet att bevara en position och hur The Award var en strategi av konstnärsduon 

att förbättra en position. Resultatet blev att Eckersbergsutmärkelsen kan ses som en strategi i 

och med att Kunstakademiet utser sig själv ha rätten att definiera god konst. Resultatet blev 

även att Kunstakademiet fick en slags kontroll om konstnärsduon genom att se sig själv ha 

auktoriteten att fälla omdömen om konst. 

 

Fig. 8 Schema över det kulturella produktionsfältet av Donald Broady. Bilden visar Elmgreen & Dragsets 

förändrade position i relation till Kunstakademiet. De små svarta prickarna representerar Elmgreen & Dragset 

och den grå stora pricken representerar Kunstakademiet. 

 

Det kan därför, i och med Kunstakademiets kontroll om Elmgreen & Dragset, tänkas att 

konstnärsduon fick en underordnad position till Kunstakademiet. Utifrån resultatet skulle 

alltså en positionering av Elmgreen & Dragset i förhållande till Kunstakademiet se ut såhär, se 

fig. 8. Figuren visar alltså en position i det konstnärliga fältet före tillverkandet av The Award 

där konstnärsduon etablerat sig en position laddad med intellektuellt värde. Resultatet som 

beskrev hur Eckersbergsutmärkelsen kunde ses som en björntjänst förtydligas här då 
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Elmgreen & Dragsets position förändrat karaktär till en position laddad med mindre 

intellektuellt värde än tidigare. 

Avsnittet "en förändrad position?" beskrev även hur The Award kunde ses som en 

konverteringsstrategi, där medaljerna konverterats i symbolisk form. Slutsatsen blev att 

konstverket laddats med intellektuellt värde i och med den konceptuella karaktären som The 

Award bär på, vilket för Elmgreen & Dragset tillbaka i en position närmre den intellektuella 

polen i det konstnärliga fältet. Slutsatsens blev även att positionen stärktes i och med ett 

lyckat heterodoxt uppror, något som gjorde att konstnärsduon återtog den kontroll 

Kunstakademiet haft om dem. Vad som även framgick i avsnittet var att konstverket kunde 

ses om ett avståndstagande från etablissemanget, vilket ledde till nästa avsnitt där frågan hur 

ett avståndstagande kunde stärka en position togs upp. 

 

- Hur går det att förstå handlingen som ett sätt att upprätthålla en avantgarde-position? 

 

Frågan besvarades med hjälp av Håkan Nilssons diskussion om avantgardet. Resultatet 

blev att Elmgreen & Dragset frångått en avantgarde-position i och med mottagandet av 

Eckersbergsmedaljerna samt att konstnärernas kritiska inställningen till etablissemanget inte 

var lika närvarande i och med att det tog drygt två år tills dess att The Award tillverkades. 

Fastän vissa spekulationer om ett avantgardism kunde den kritiska handlingen i The Award 

ses som ett avståndstagande från etablissemanget som i sin tur förde konstnärsduon in i en 

avantgarde-position, något som då besvarar frågeställningen ovan. Konstverket 

säkerhetsställde även Elmgreen & Dragset som sanna avantgardister, alltså att tidigare 

estetiska skandaler som utförts av konstnärsduon inte var utförda för att bli en del av 

etablissemanget. Resultatet blev även att konstnärsduons avantgarde-position inte var 

självklar i och med det paradoxala förhållningssättet Elmgreen & Dragset haft till 

konstvärlden. Utifrån dessa slutsatser skulle en positionering av konstnärsduon i förhållande 

till Kunstakademiet se ut såhär, se figur 9.  
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Fig. 9 Schema över det kulturella produktionsfältet av Donald Broady. Bilden visar Elmgreen & Dragsets 

förändrade position i relation till Kunstakademiet. De små svarta prickarna representerar Elmgreen & Dragset 

och den grå stora pricken representerar Kunstakademiet. 

 

Figuren visar en position som är närmare den intellektuella polen än tidigare i och med 

återupprättandet av avantgarde-positionen. Resultatet som avslöjade konstnärsduons 

annorlunda arbetsmetod, att slå inifrån, stärkte positionen då den kan ses som en estetisk 

innovation, något som förde dem närmare den intellektuella polen. Positionen är, som vi ser i 

fig.9, även något överordnad Kunstakademiets position vilket motiverades med Bourdieus 

fältteori, där den kritiska handlingen kunde ses som ett lyckat heterodoxt uppror. Den visuella 

gestaltningen av Elmgreen & Dragsets förändrade position visar hur de alltså utmanat en 

dominerad position i det konstnärliga fältet.  

Studien som även hade till avsikt att undersöka vilka svårigheter det kan finnas för en 

konstnär att kritisera konstvärlden samt vad som gör det möjligt för Elmgreen & Dragset att ta 

avstånd från delar av konstvärlden och samtidigt verka inom den besvarades med hjälp av 

teorin om konstvärlden och den institutionella konstteorin. Resultatet blev att det kan tänkas 

uppstå svårigheter i att kritsera konstvärlden och samtidigt verkar inom den eftersom 

konstnären är beroende andra medlemmar i konstvärlden. Resultatet blev även att trots att 

konstnärsduon blir utan framtida erkännanden som liknar Eckersbergsutmärkelsen vann de en 

annan form av erkännande i och med sin avantgarde-position och som vi ser ovan (se fig. 9) 

väger ju den här typen av position tyngre än en etablerad position. En annan slutstats blev att 

Elmgreen & Dragset inte kritiserar konstvärldens kärnvärde, alltså konstens värde, vilket gör 

att de fortfarande kan verka inom konstvärlden och samtidigt kritisera den. Konstens frihet är 

en ständigt närvarande premiss inom konstvärlden vilket är vad konstnärsduon testat. 
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Sammanfattningsvis har Elmgreen & Dragsets habitus alltså varit högst närvarande vid 

etableringen av det gemensamma konstnärskapet, konstnärsduons symboliska kapital har 

etablerat en position i det konstnärliga fältet laddad med intellektuellt värde. The Award 

innefattade en kritisk handling som förändrade Elmgreen & Dragsets position i det 

konstnärliga fältet. Den kritiska handlingen kunde i och med karaktären av att vara ett 

avståndstagande från etablissemanget ses som ett sätt att upprätthålla en avantgarde-position, 

konstnärsduon fick därmed även en stärkt positionering i förhållande till Kunstakademiet. 

Syftet som var att undersöka hur Elmgreen & Dragset utmanat den sociala hierarkin i det 

konstnärliga fältet besvaras genom att se till den ompositionering konstnärsduon gjorde i 

förhållande till Kunstakademiet som tidigare hade en överordnad position. 

Syftet som ju var att undersöka etableringen av Elmgreen & Dragset och hur de med 

konstverket The Award utmanat den sociala hierarkin i det konstnärliga fältet har undersökts 

med ett konstsociologiskt perspektiv. Diskussionen ovan drar slutsatsen att syftet har 

uppfyllts, ett sätt att stärka studiens vetenskapliga grund hade kunnat vara att utföra en mer 

omfattande undersökning av konstfältet. Den här studien har endast undersökt en relation 

mellan två positioner inom konstfältet. Jag bedömer därför den vetenskapliga grunden 

aningen vag eftersom den undersöker konstfältet oerhört avgränsat, men med tanke på 

arbetets omfattning har detta varit nödvändigt. Att undersöka konstfältets system av relationer 

är ett komplext uppdrag, Pierre Bourdieu tog hjälp av oerhört många assistenter vid sina 

kartläggningar. Utifrån ett vetenskapligt perspektiv bidrar således det här arbetet till 

kunskapsvinst om konstfältets grundstrukturer, trots sin avgränsning. Arbetet belyser hur 

traditioner är en del i vissa maktstrukturer vilket motiverar ett värde för samhället.  

Ett sätt att vidare utveckla det här arbetet kan vara att undersöka etableringen av 

konstnärsduon från ett annat perspektiv än vad som undersökts i det här arbetet. Till exempel 

hade en kunnat utföra en diskursanalys av konstfältets syn på Elmgreen & Dragset och hur 

den eventuellt har förändrats över tid.  

Avslutande reflektioner  

Något jag anser bör föras upp i ljuset är den liknelse som går att göra till  modernistiska 

konstnärer. Där några, precis som Elmgreen & Dragset, på ett eller annat ifrågasatte 

traditionen och institutionen samtidigt som de fortsatte att verka inom den. Den typen av 

avantgardism exemplifieras bäst med dadaismen. Dadaismen, den konstströmning under 
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modernismen som ställde sig kritisk till traditionen genom provocerande (enligt den tiden) 

konstverk som Marcel Duchamps Fontain (1917).
120

 Nilsson skriver om avantgarde-

teoretikern Peter Bürgers sätt att se på saken som menar att varje provokation i Duchamps 

anda efter Duchamp får motsatt effekt eftersom den blir upptagen ur det system den 

attackerar, provokationen är då redan accepterad som konst och är bara en fortsättning på en 

redan beprövad konstform.
121

 Som jag nämnde tidigare i arbetet mister konstverket sin 

institutionskritiska förmåga så fort det hamnar på ett museum.
122

 Det var alltså endast de 

första av dadaisternas attacker som var helt genuina.
 123

 Jag menar att det går att göra en 

liknelse mellan Elmgreen & Dragset och de sena dadaisterna genom att se till den 

institutionskritiska inställningen de haft samtidigt som de ställt ut konst i institutionella 

sammanhang, en motsägelsefull hållning enligt teorierna om avantgardet.
124

 Vad som dock 

skiljer konstnärsduon och de motsägelsefulla dadaisterna åt är ju, enligt arbetets resultat, 

Elmgreen & Dragsets annorlunda arbetsmetod att "slå inifrån" där The Award kunde ses som 

ett exempel på den typen av arbetsmetod då det ställs ut på ett statligt museum.  

Intressant är hur Elmgreen & Dragset inte ryms i den avantgarde-positionen som Nilsson 

för en diskussion kring trots konstnärsduons försök till att etablera en ny konstform, som ju 

går ut på att blanda konst, arkitektur och design. Men det är ju den paradoxala relationen till 

konstvärlden som gör det svårt för dem att kunna kalla sig avantgarder, då de verkar i samma 

rum som de kritisera - den vita kuben. Trots vissa motsättningar kan de dock, i skrivande 

stund, kalla sig avantgarder i och med den estetiska innovation som konstnärsduons 

arbetsmetod innebär. Det betyder att teorin om avantgarde-positionen inte är tillämpbar vid 

Elmgreen & Dragset eller också att teorin inte är fullständig och behöver utvidgas.   

Vad som tycks karaktärisera Elmgreen & Dragset är deras sätt att "avmystifiera" 

konstfältet. Jag menar att de avmystifierar konstfältet genom att dels synliggöra de krafter 

som styr det konstnärliga fältet (den intellektuella och kommersiella polen) men även genom 

att synliggöra de strategier institutioner som Kunstakademiet använder sig av för att behålla 

sin dominerande position i fältet. 

En annan aspekt av arbetet som jag vill lyfta upp är hur Elmgreen & Dragset i och med sin 

sociala förbindelse till varandra maximerar det sociala kapitalets självackumulerande 

                                                 

120
 Håkan Nilsson, Clement Greenberg och hans kritiker, 58 

121
 Ibid., 58 

122
 Ibid., 36 

123
 Ibid., 58 

124
 Ibid., 37 



I opposition mot traditionen 

  

42 

 

funktion. Dragsets dramautbildning är nämligen något Elmgreen även kan dra nytta av. 

Intressant är även hur Kunstakademiet, genom att ge konstnärerna varsin medalj, särskiljer 

dem och ser dem som två konstnärer trots att de hittills producerat all konst tillsammans och 

hellre kan ses som ett konstnärskap.  
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Sammanfattning 

Titeln på den här studien är I opposition mot traditionen, på vilket sätt Elmgreen & Dragset 

är i opposition har undersökts genom konstverket The Award. Arbetet har haft till avsikt att 

genom ett konstsociologiskt perspektiv undersöka etablerandet av Elmgreen & Dragset samt 

att se på vilket sätt konstverket The Award innefattar en kritisk handling. Andra frågor arbetet 

haft till avsikt att undersöka är på vilket sätt det går att förstå handlingen som ett sätt att 

upprätthålla en avantgarde-position, även hur konstverket förändrade Elmgreen & Dragsets 

position i det konstnärliga fältet. Elmgreen & Dragset i den skandinaviska konstvärlden har 

undersökts samt vad som gjort det möjligt för konstnärsduon att ta avstånd från delar av 

konstvärlden och samtidigt verka inom den. Arbetets syfte som delvis var att se på vilket sätt 

Elmgreen & Dragset har utmanat den sociala hierarkin i det konstnärliga fältet har undersökts 

med hjälp av The Award. Förutom det konstsociologiska perspektivet har de teoretiska 

utgångspunkterna varit en avantgarde-teori, teorin om konstvärlden och den institutionella 

konstteorin. Arbetet har även reflekterat över hur Elmgreen & Dragset kan liknas vid 

dadaistiska konstnärer.  
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En konstsociologisk studie om etableringen av Elmgreen & Dragset och upprätthållandet av en 
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                                                                                           Antal sidor: 50 

Arbetets syfte har varit att undersöka etableringen av konstnärsduon Elmgreen & Dragset och 

hur de med konstverket The Award (2014) utmanat den sociala hierarkin i det konstnärliga 

fältet. Genom Erwin Panofskys analysmodell i ikonologi har arbetet undersökt hur konstverket 

innefattar en kritisk handling. Metoden har varit att med ett konstsociologiskt perspektiv 

undersöka vilken typ av position konstnärsduon etablerat sig i det konstnärliga fältet samt hur 

de utmanat en överordnad position i samma fält. Metoden har även varit att undersöka hur den 

kritiska handlingen kan förstås som ett sätt att upprätthålla en avantgarde-position. Arbetet 

visade hur Elmgreen & Dragset etablerat en paradoxal avantgarde-position. Men i och med en 

påträngande medaljutmärkelse av Kunstakademiet år 2012 frångick konstnärsduon denna 

position, något som ledde konstnärsduon till konstverket The Award år 2014. I och med 

konstverkets konceptuella karaktär återupprättades avantgarde-positionen och Elmgreen & 

Dragset ompositionerades i det konstnärliga fältet till en position överordnad Kunstakademiet, 

som de tidigare varit underordnade. Resultatet visade, med hjälp av teorin om konstvärlden, 

hur Elmgreen & Dragset trots otaliga brott mot konstvärldens traditionella strukturer har 

kunnat verka inom samma rum som de kritiserar på grund av att de har varit överens med 

resten av medlemmarna i konstvärlden om konstens värde och värdighet, den mest 

grundläggande premissen inom konstvärlden.  
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