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Abstrakt	

I denna studie har fem porträtt på kvinnor fotograferade av Stockholmsbaserade fotografer 
analyserats utifrån ett genusperspektiv. Fotografierna är ifrån 1920-talet och syftet med ana-
lysen är att se hur kvinnlighet och genus görs i porträttfotografi och varför det kan vara rele-
vant för bildundervisning. Med hjälp av bildanalys som utgår ifrån Roland Barthes semiotiska 
metod har porträtten delats upp i denotativ samt konnotativ nivå och därefter har analysen fo-
kuserat på kvinnornas pose och blick.  

I analysen framkommer det att kvinnorna på bilderna är för lika varandra för att det ska 
vara rimligt att de vanligtvis beter sig så och porträttens likheter upplevs spegla samhällsnor-
men för hur en kvinna ska vara. De gemensamma drag för kvinnlighet som upptäckts i bil-
derna är framförallt kvinnornas poser som framställer dem som passiva objekt snarare än egna 
personer.  

Till detta arbete hör en gestaltning som består av tre fotografier på kvinnor. Fotografierna 
är en kommentar på de analyserade bildernas konventioner samt dagens användning av kame-
ran och fotografi. Med fokus på poser och blickriktningar har tre bilder valts ut för att repre-
sentera de bilder som väljs bort, bilder som inte är tillräckligt vackra eller tillräckligt pas-
sande. Idag har vi möjligheten att välja bland hundratals bilder som ska representera bilden av 
oss själva. Denna möjlighet fanns inte för kvinnorna i det analyserade materialet och på så vis 
blir gestaltningen en kommentar på den möjligheten.  
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1 Inledning	

Det finns ett fotografi på min pappas farmor där hon sitter uppklädd i en soffa med en stor 

mängd blommor omkring sig och ett bestämt uttryck i ansiktet. Det fotografiet gjorde mig ny-

fiken på fotografi som ämnesområde då jag upplevde det som att bildens motiv och komposit-

ion var långt ifrån min generations sätt att göra bilder. Vi omges av bilder på och av kvinnor 

dagligen. Kvinnor som ler mot oss från reklamskyltarna, tv-rutan och tidningarna. Vi publice-

rar bilder på oss själva på sociala medier som Facebook, Instagram och Snapchat. Med hjälp 

av dessa bilder kommunicerar vi ut sidor av oss som vi valt själva. Bilder och bildskapande 

kan därför ses som ett medel för kommunikation, ett språk, som vi använder.1 Detta språk har 

vi som lärare möjlighet att lära ut i bildsalen. Fotografiet och kameran är ett tillgängligt verk-

tyg för dagens unga då många har tillgång till en mobil med fotofunktion.2 I det centrala inne-

hållet för ämnet bild i LGR11 nämns det att eleverna ska arbeta med fotografering, digital re-

digering av fotograferade bilder och bildanalys.3 Därför känns det angeläget att inkludera 

bildanalys och fotografi i bildundervisningen. 

Nicole Mounir lyfter i sin kandidatuppsats Somliga syns sällan bildlärarens ansvar att re-

flektera över det bildmaterial som används i undervisningen. 4 I likhet med henne anser även 

jag att reflektion över bildanvändning är centralt för att kunna bedriva en medveten undervis-

ning där just bildanalys är ett viktigt verktyg. Bildlärare har i regel stor frihet att välja sitt 

undervisningsmaterial och inspirationsbilder. Med denna frihet följer ett ansvar att kritiskt 

granska vilken typ av bilder som används. Risken att reproducera stereotypa framställningar 

av människor kan bidra till att olika maktstrukturer befästs och upprätthålls i bildsalen. För att 

kunna bryta ett mönster så måste mönstret synliggöras. Ett sätt kan vara att medvetandegöra 

hur bilder skapas och tolkas, i synnerhet fotografier då fotografi ofta gör anspråk på att vara 

sanningsenliga.5 Jag vill därför titta närmare på hur kvinnlighet porträtterats i Stockholm på 

1920-talet. Hur såg kvinnorna ut när de porträtterades? Följdes ett speciellt mönster eller 

norm? Valdes speciella poser, kläder eller accessoarer? Kan man utifrån fotografierna förstå 

                                                
1 Eriksson, Yvonne och Göthlund, Anette, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck. 2., Lund, 2012. 
s. 16-17. 
2 Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2017, http://www.soi2017.se/barn-och-inter-
net/ (Hämtad 2017-12-11) 
3 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm, 2011 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 (Hämtad 2017-12-13) s. 29-30. 
4 Mounir, Nicole, Somliga Syns Sällan: En postkolonial analys av bildlärares bildbruk, Kandidatuppsats, 
Institutionen för bildpedagogik, Konstfack, 2011. s. 5. 
5 Edwards, Steve, Fotografi: en introduktion, Raster, Stockholm, 2007 s. 38-39. 
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det samhälle och den kontext dåtidens kvinnor levde i? Kan man göra det med dagens bilder? 

Kan vi som lärare förstå dagens användande av fotografi som identitetsskapande medium ge-

nom att titta på hur fotografiet skapade identitet för 100 år sedan? Studier om porträttfotogra-

fering har tidigare gjort jämförelser mellan visitkortsporträtt och andra porträtt av kvinnor 

från slutet av 1800-talet.6 Utöver det så har det gjorts en studie på en kvinnlig fotografs por-

trätt av andra och egna självporträtt. Att titta på ett historiskt material ger möjlighet till att 

synliggöra eventuella kvarlevande mönster. Tidsperioden som denna studie utgår ifrån är ett 

område som inte studerats lika mycket som visitkortsporträtt eller det som handlar om foto-

grafiets uppkomst och är på så sätt ett relevant område att studera.  

1.1 Bakgrund	
Porträttfotografi tog i Sverige fart redan 1860, i samband med att visitkortsporträtt utveckla-

des och blev populära. Porträtt blev nu lättare att framställa och passade till de album som re-

dan fanns på marknaden. Dessa porträtt fotograferades i de många ateljéer som etablerades i 

Stockholm under denna tid.7  Porträttfotografi och i synnerhet ateljéporträtt tillhör en genre 

inom fotografi där det tidigt fanns manualer med råd kring allt från ljusförhållanden vid olika 

väderlek till hur man skulle klä sig.8 Porträtten blev representativa och följde en mall för hur 

de skulle se ut. Det krävdes en självsäker pose och en värdig hållning. Miljön arrangerades så 

att den skulle understödja men inte störa bilden av den porträtterade. Porträtten var alltså 

iscensatta och följde en viss struktur.9  

I Anja Petersens doktorsavhandling På visit i verkligheten: fotografi och kön i slutet av 

1800-talet studeras betydelsen av porträttfotografi vid 1800-talets slut. Avhandlingen analyse-

rar och jämför visitkortsporträtt och porträtt tagna på olika institutioner som dokumenterat 

kvinnliga patienter eller fångar med hjälp av porträtt.10 Petersen diskuterar porträttens karak-

tär som något som visualiserade en viss bild av verkligheten och att visitkortporträtten kan ses 

som ett instrument för bevarandet av en social ordning.11 En annan inblick i porträttfotografe-

ring ges i Lena Richerts D-uppsats Fotografiets hemligheter: en visuell diskursanalytisk stu-

die. Där fokuserar hon på en kvinnlig fotograf, Augusta Olsson, som var verksam i Finland 

från 1800-talets slut och framåt. Richert jämför fotografens porträtt av andra med porträtt som 

                                                
6 Petersen, Anja, På visit i verkligheten: fotografi och kön i slutet av 1800-talet, Östlings bokförlag 
Symposion, Diss. Lund : Lunds universitet, 2007. 
7 Söderberg, Rolf & Rittsel, Pär, Den svenska fotografins historia: 1840-1940, Bonnier fakta, Stock-
holm, 1983 s. 34. 
8 Forsmark, Ann-Sofi, Stockholmsfotografer: en fotografihistoria från Stockholms stadsmuseum, 
Stockholmia, Stockholm, 2012 s. 88. 
9 Söderberg & Rittsel, 1983, s. 37. 
10 Petersen, 2007, s. 25-26. 
11 Ibid., s. 55. 



 3 

fotografen tagit av sig själv och analyserar dem med hjälp av socialkonstruktivistisk teori.12 

Hennes slutsats är att Augusta Olsson följer dessa koder för porträttfotografi men bryter mot 

dem i sina självporträtt. Bägge dessa har studerat porträtt av kvinnor och deras studier är ett 

viktigt jämförelsematerial för denna studie då de också behandlar porträttfotografiets konvent-

ioner.  

Under syfte för bildämnet står det i LGR11 att ” Undervisningen ska också ge eleverna 

möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna ut-

vecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid”.13 Vidare står det i 

det centrala innehållet för årskurs 7-9 att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin för-

måga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.14  Genom 

att analysera historiska bilder ges perspektiv på nuvarande bruk och möjlighet att se likheter 

och skillnader i hur fotograferade porträtt skapar genus.  

1.2 Syfte	
Mot ovanstående bakgrund är studiens syfte att synliggöra hur kvinnlighet porträtteras och 

hur genus görs i porträttfotografi. Djupare förståelse uppnås genom att lyfta fram hur kvinnor 

och kvinnlighet kan tolkas och hur det har tolkats under en viss tidsperiod. Mer specifikt går 

studien ut på att granska och analysera bilder av hur kvinnor och kvinnlighet görs och varför 

det kan vara relevant för bildundervisning. Resultatet av denna studie skulle dessutom kunna 

användas som diskussionsunderlag och exempel för vidare studier eller utbildning och under-

visning.  

1.3 Frågeställning	
Baserat på studiens syfte och för att uppnå det efterfrågade resultatet kommer denna uppsats 

utgå från frågeställningarna:  

• Hur har kvinnlighet porträtterats vid ateljéfotografering i Stockholm under 1920-talet? 

• Finns det gemensamma drag för kvinnlighet i bilderna? 

                                                
12 Richert, Lena, Fotografiets Hemligheter  : En Visuell Diskursanalytisk Studie GML Förlag, 2012. 
13 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm, 2011. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 (hämtad 2017-10-31) s. 28. 
14 Ibid., s. 30. 
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2 Teori	och	tolkningsram	

2.1 Genusteori	
Studiens generella teoretiska perspektiv utgår ifrån Judiths Butlers genusteori. Butler menar 

på att kön är ett resultat av genus snarare än att kön och genus skulle vara åtskilt från 

varandra.15 Teorin beskriver en heterosexuell matris som Butler menar att vi utgår ifrån för att 

förstå andra personers handlingar. En person måste passa in i den för att handlingarna skall 

vara begripliga i ett kulturellt perspektiv.16 Matrisen kopplar samman biologiskt kön, genus 

och sexuell läggning för att beskriva hur vi i samhället reproducerar och legitimerar den upp-

delning vi gör av könen. Butler anser att manligt och kvinnligt är socialt normativa konstrukt-

ioner som baseras på den heterosexuella tolkningsram som hon menar att matrisen beskriver. 

Vidare hävdar Butler att vi inte handlar på ett visst sätt på grund av det upplevda könet utan 

att det snarare är så att den upplevda könstillhörigheten baseras på de handlingar, uttryck och 

gester som vi använder oss av. Därmed menar hon att det är en illusion att dessa handlingar 

baseras på en inre genusbestämd kärna.17 Med stöd av genusteorin grundar sig studien på upp-

fattningen av att kön är ett resultat av genus, alltså något som är socialt konstruerat. Genus är 

en term som återfinns inom språkvetenskap men i denna studie används en bredare tolkning 

av genus, som något som finns i språket, när man talar om bilder. Att det finns ett talat och 

skrivet språk men att genus också finns i bildspråket.  

2.2 Övriga	teorier	
Mer specifikt har studiens bildanalys utgått ifrån de tecken för kvinnor och kvinnlighet som 

Erving Goffman beskrivit i sin bok Gender Advertisements om annonser och reklam. Där 

bland annat poser, händer och leenden diskuteras, något som ofta förekommer när kvinnor fo-

tograferas.18 

Barthes teorier om studium och punctum kommer också tillämpas vid analysdelen. Stu-

dium är det konventionella, kulturellt bundna och avsiktligt kontrollerade i fotografiet.19 

                                                
15 Evertsson, Marie. ”Kön”, i Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red.), Ett delat samhälle: makt, inter-
sektionalitet och social skiktning, 1. uppl., Liber, Malmö, 2010 s. 57. 
16 Bogren, Alexandra. ”Sexualitet”, i Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red.), Ett delat samhälle: 
makt, intersektionalitet och social skiktning, 1. uppl., Liber, Malmö, 2010 s. 111-112. 
17 Edling och Liljeros, 2010, s. 57. 
18 Goffman, Erving, Gender advertisements, Macmillan, London, 1979 s. 29-65. 
19 Sturken, Marita, and Lisa Cartwright, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, 2nd ed 
(New York, 2009), s. 442. 
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Punctum är ofta en okontrollerad detalj i fotografiet, som bryter upp eller överrumplar stu-

dium. Det handlar ofta om en liten detalj i bilden som fångar intresset och väcker känslor efter 

att blicken lämnat bilden i fråga.20 

3 Tidigare	forskning	

3.1 Porträtt	
Tidigare forskning som behandlar ämnena ”kvinnor” och ”porträttfotografi” har framför allt 

behandlat tidsperioden runt slutet av 1800-talet. I På visit i verkligheten: Fotografi och kön i 

slutet av 1800-talet fokuserar Anja Petersen på hur fotografi använts för porträtt inom olika 

statliga institutioner och hur dessa fotografier formade förståelse av kön.21 Lena Richerts Fo-

tografiets hemligheter: en visuell diskursanalytisk studie riktar in sig på en specifik fotograf, 

Augusta Olsson, som var verksam i Finland under slutet av 1800-talet. Forskningen diskuterar 

hur genus framförs (performeras) i Olssons porträtt och självporträtt.22 En överblick över 

Stockholms Stadsmuseums samling återfinns i Stockholmsfotografer: en fotografihistoria 

från Stockholms Stadsmuseum där Ann-Sofi Forsmark ger olika ingångar till samlingen samt 

en inblick i fototeknikens historia.23 

 

4 Empiri	

Det undersökta materialet består av bilder på män, kvinnor och barn fotograferade av fyra, un-

der tidsperioden populära, Stockholmsbaserade fotografer/ateljéer: Frans Klemming, Henry B 

Goodwin, Jan de Meyere och Jaegers ateljé. Bilderna är hämtade från Stockholms Stadsmu-

seums arkiv och digitala databas. Sammanlagt 53 bilder ligger till grund för arbetet. Materi-

alet delades in i fem kategorier utifrån bildutsnitt: närbild, profilbild, halvbild, ¾ bild och hel-

bild. Bilderna var beskrivna med bildutsnitt i arkivet och därför arrangerades samtliga bilder 

in i det systemet. En representativ bild ur varje kategori valdes därefter ut, alltså sammanlagt 

fem stycken bilder. Med representativ menas att de utvalda bilderna innehåller olika element 

som återfinns i de andra bilderna i kategorin i så stor utsträckning som möjligt. Detta ledde till 

att Frans Klemmings bilder inte kom med i det slutgiltiga urvalet.  

                                                
20 Sturken och Cartwright, 2009, s. 456. 
21 Petersen, 2007. 
22 Richert, Lena, Fotografiets Hemligheter  : En Visuell Diskursanalytisk Studie GML Förlag, 2012.  
23 Forsmark, Ann-Sofi, Stockholmsfotografer: en fotografihistoria från Stockholms stadsmuseum, 
Stockholmia, Stockholm, 2012 
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4.1 Etiska	överväganden	
Inför insamlingen av empirisk data har hänsyn tagits till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.24 Studien använder sig av bilder på människor 

som inte har möjlighet att ge sitt medgivande till att delta eftersom de är avlidna. Då jag inte 

kan be om deras samtycke kommer personen på bilderna inte att värderas utifrån utseende el-

ler kommenteras på ett sätt som inte har relevans för analysen. 

 

5 Urval	och	avgränsning	

De tre parametrar som studiens avgränsning förhåller sig till är: tidsperiod, geografiskt om-

råde och fotografer. De avgränsningarna förklaras mer utförligt nedan. I urvalsprocessen val-

des till slut fem bilder ut ur det stora insamlade bildmaterialet på 53 bilder. Samtliga valda 

bilder påvisar både kroppsspråk och detaljrikedom, därför har dessa valts ut då de blir mer in-

tressant för den följande analysen. Analysens resultat påverkas av urvalet och jag är medveten 

om att resultatet skulle kunna bli annorlunda och få fram andra aspekter om studien utgick 

ifrån andra bilder. 

5.1 Tidsperiod	
Under den första informationsinsamlingen uppdagades att tidigare forskning på området ofta 

fokuserat på slutet av 1800-talet.25 Därför valdes 1900-talet som fokusområde och i samråd 

med arkivarie på Stadsmuseets arkiv, där bildmaterialet hämtats, samt utifrån tidigare nämnd 

litteratur drogs slutsatsen att 1930-talet var en brytpunkt där ateljéporträtt alltmer kom att er-

sättas av amatörfotografering.26 Då kameran under 30-talet blev billig att använda för allmän-

heten dalade den professionella porträttfotograferingens popularitet, utom vid högtidstill-

fällen.27 På grund av brytpunkten mellan 20- och 30-talets olika bruk av fotografi togs beslu-

tet att fokusperioden för istället blev 1920-talet.  

5.2 Geografiskt	område	
Stockholm valdes som geografiskt område för undersökningen då det i Stockholm finns flera 

stora arkiv av intresse för studien och är på så vis mest kostnadseffektivt för studien. 

                                                
24 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, 
Stockholm, 2002. http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_princi-
per_2002.pdf s. 7-14. 
25 Richert, Lena, Fotografiets Hemligheter  : En Visuell Diskursanalytisk Studie, 2012; Petersen, På visit i 
verkligheten, 2007. 
26 Anteckningar efter samtal med Stadsmuseets arkivarie 2017-10-11. 
27 Forsmark, 2012, s. 104. 
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5.3 Fotografer	
Studien utgår utifrån fyra etablerade verksamma porträttateljeér i Stockholm under 1920-talet. 

Anledningen är att de gav tillgång till ett bredare urval av bilder och därav större möjlighet att 

upptäcka eventuella mönster och företeelser i materialet. Till en början var tanken att studien 

skulle göras på en jämn spridning mellan manliga och kvinnliga fotografer vilket inte blev 

möjligt då det fanns för lite material av verksamma kvinnliga fotografer att använda sig av. 

 
5.3.1 Henry	B	Goodwin	

Henry B Goodwin kom till Sverige från Tyskland som lektor i tyska och arbetade parallellt 

som fotograf och skribent. År 1914 startade Goodwin en fotostudio tillsammans med sin fru. 

Hans betydelse för den internationella scenen har påtalats av flera fotografihistoriker. Good-

win omnämns även för hans skickliga sätt att använda kroppsplaceringar i fotografiet. På 

stadsarkivet i Stockholm finns 10 000 negativ bevarade av hans arbete.28  

5.3.2 Jan	de	Meyere	

År 1925 öppnade Jan de Meyere en ateljé på Kungsgatan i Stockholm. Hans artistiska porträtt 

uppmärksammades både i Sverige och internationellt tack vare hans “high-key”-stil, som do-

minerades av en ljus tonskala med markerade ansiktsdrag. Porträtten togs nära inpå de avbil-

dade, med en ljussättning som kom rakt framifrån. Fotografierna kunde ge en direkt påträng-

ande känsla, modellerna beskrivs som att de “går igenom linsen”. Han experimenterade med 

kroppen som uttryck, speciellt inom teaterfotografi. På stadsarkivet i Stockholm finns mer än 

8000 negativ bevarade.29 

5.3.3 Ateljé	Jaeger	

Ateljé Jaeger är en av Stockholms äldsta porträttateljéer. Johannes Jaegers verksamhet star-

tade redan 1863 och under 20-talet var Hermann Sylwander chefsfotograf i ateljén. Kungahu-

set var trogna kunder och det medförde att stora delar av det kända och rika Stockholm också 

gick dit. Hermann Sylwander har ibland anklagats för att ha hållit fast vid en förlegad och stel 

porträttstil. Många av kunderna där var förmodligen intresserad av just detta, ett s.k. klassiskt 

“Jaegerporträtt”. Från Ateljé Jaeger finns 17 000 negativ bevarade.30 

                                                
28 Forsmark, 2012, s. 101. 
29 Ibid., s. 101-104. 
30 Ibid., s. 95-99. 
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6 Metod	och	tillvägagångssätt	

6.1 Tillvägagångssätt	vid	bildinsamling	
Studien baseras på fotografier och arbetet har inneburit sökande efter fotografiska porträtt och 

information om bilderna. Porträtten har hämtats från och undersökts på Stadsmuseets arkiv. 

Porträtten består av negativ på cellulosanitrat, acetat och glas. Negativen har fotograferats av 

och med hjälp av ett bildbehandlingsprogram vänts rätt så färgerna inverterats och bilden på 

så vis blivit ”framkallad”. En viss del av stadsmuseets samlingar är redan digitaliserade och 

således kunde vissa porträtt inhämtas digitalt. Utav de insamlade porträtten valdes fem 

stycken bilder ut för att analyseras. 

6.2 Metod	
Den metod som bildanalysen utgår ifrån är Roland Barthes semiotiska metod där bilden delas 

upp i denotation och konnotation. Inom semiotiken är denotation och konnotation termer som 

beskriver förhållandet mellan vad vi ser (tecknet) och dess betydelse. En analytisk skillnad 

görs mellan två typer av betydelser: denotativ betydelse och konnotativ betydelse. Bildens be-

tydelse inkluderar alltså både denotation och konnotation.31 

Denotation innebär alltså att betraktaren först studerar huvudmotivet och beskriver det för 

att därefter studera och beskriva övriga element i bilden. Denotation är bildens närvarande 

iakttagbara och beskrivbara grundbetydelser som delas av de flesta utan kulturell förförstå-

else.  Barthes beskriver den som det ”okodade” och det som är fritt ifrån egna associationer.32 

Den konnotativa nivån är bildens djupare mening av associationer som skapas av betraktaren 

genom den denotativa beskrivningen av fotografiet. Dessa konnotationer präglas av olika fak-

torer, betraktarens kulturella kapital och erfarenheter.  

6.3 Sammanfattning	av	metod	
Uppdelningen mellan denotation och konnotation kan leda till illusionen att denotation är 

transparent och där tecknet och dess betydelse upplevs som identiska. Det är denna process 

som leder till illusionen att denotation är bokstavlig och har universell betydelse som inte alls 

påverkas av ideologi. Men denotation är bara ytterligare en konnotation som naturaliserar 

konnotationen. Därför upplevs de mest uppenbara konnotationerna som ”naturliga” för varje 

                                                
31 Craig, Robert T. & Muller, Heidi L. (red.), Theorizing communication: readings across traditions, 
SAGE, Los Angeles, 2007 s. 194. 
32 Sturken och Cartwright, 2009, s. 20. 
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individ. Men en kan varken se denotationen eller konnotationen som ”den naturliga” me-

ningen utan mer som en process som skapar mening. När vi tittar på denotationer så hamnar 

vi i en ideologisk position där vi samtidigt lär oss de rådande konnotationerna.33 

6.4 Gestaltning	
Gestaltningen är tänkt att vara en kommentar till dagens användande av porträtt med tonvikt 

på de bilder som väljs bort. I och med dagens digitala teknik och möjligheten till snabb sprid-

ning av bilder så tar vi långt mycket fler bilder än de vi väljer ut som dugliga. Att ha möjlig-

heten att välja bland hundratals bilder av sig själv gör att vi idag kan styra mer över vilken 

bild vi visar av oss själva. Detta beteende är en möjlighet som inte fanns under 1920-talet utan 

idag förväntar vi oss att se utvalda och redigerade bilder på oss själv och andra. I gestalt-

ningen har jag därför låtit fotografera mig själv och två modeller i tidstypiska kläder som föl-

jer 20-talets estetik. Kläder, accessoarer och poser är valda med inspiration utav det analyse-

rade bildmaterialet i studien. Framförallt så är de poser som används i det studerade materialet 

något som vi försökt leva oss in i och återskapa. Utsmyckning i form av pärlhalsband och 

pälsstola var förekommande i merparten av det studerade materialet och därför valdes även de 

ut som inspiration. När det gäller blickriktningen i porträtten så var tanken först att ta porträtt 

som efterliknande det studerade materialet i så stor utsträckning som möjligt, med sänkt blick. 

Men vid det urvalet så upptäckte jag att de bilder som visar upp ofrivilliga miner blev mycket 

mer intressant. De utvalda bilderna är bilder som man vanligtvis skulle välja bort om man 

hade möjlighet, eftersom de inte upprätthåller den förväntade bilden av hur kvinnor ska se ut. 

Porträtten fångar istället de ögonblicken där varken modellen eller fotografen kan kontrollera 

situationen och således inte kan kontrollera bilden av sig själv. Porträtten presenteras upp-

tryckta på ett matt fotopapper i storlek 70x100cm, ett format som möjliggör att de tar plats i 

rummet istället för att sorteras bort. ”De bortsorterade bilderna” kan öppna en diskussion om 

vad vi visar upp och vad vi väljer bort samtidigt som det kommenterar porträtt av kvinnor. Se 

bilaga för bilder. 

                                                
33 Silverman, Kaja, The subject of semiotics, Oxford Univ. Press, New York, 1983. s. 30. 
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7 Bearbetning	och	analys	

7.1 Primär	analys	av	bildmaterial	

7.1.1 Bild	ett	

 
Fotograf: Henry B Goodwin, 1929-07-03 
 
Denotation 

Bilden är ett svartvitt fotografi och föreställer en sittande person i halvbild. Ansiktet är centre-

rat och placerat i bildens övre halva, samt att blicken möter betraktaren på ett öppet och invi-

terande sätt. Den bakre armen är placerad högre upp och huvudet vilar lätt mot den knutna 

handen. Den andra armen håller om handleden på den vänstra armen, och på handleden vilar 

ett armband. På samma hand finns en ring placerad på ringfingret. Personen har mörkt uppsatt 

frisyr där håret är delat i en mittbena. Munnen är halvöppen på ett sätt som visar hela övre 

tandraden. Runt halsen sitter en länk, likt en kedja. På kroppen bär personen ett ärmlöst klä-

desplagg som på flertal ställen rynkar sig. Under armen syns en skugga på plagget. Bakgrun-

den är oskarp. Ett ljust fält från vänster sida som täcker lite mer än till mitten av bildens bak-

grund. Den högra sidan av bakgrunden är mörk med ett ljusare parti precis vid den högra kan-

ten. I det högra hörnet utanför bilden står lingvistiska tecken “GW 7187 A”.  

 

Konnotation		

Vid första anblick föreställer fotografiet ett porträtt på en kvinna. Hennes pose indikerar att 

det är en planerad fotografering. Sättet hon lutar huvudet mot sin hand konnoterar en typisk 
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kvinnlig pose. Vilket medför känslan av att den kvinnliga kroppen är något ömtåligt och käns-

ligt. Detta nämner Goffman i Gender advertisement som en känsla kopplad till kvinnor och 

kvinnlighet.34 Det som även förstärker hennes kvinnlighet är smyckena runt hals och handled.  

Den mörka skuggan under kvinnans armhåla konnoterar till en svettfläck. Uppmärksamheten 

dras dit och blir därför bildens punctum, vilket väcker många frågor kring bilden. Det skulle 

även kunna vara tecken på att det är varmt, som ett indexikalt tecken för värme. Oavsett så 

bryter den mot våra förväntningar av bilden. 

Pose  
Kvinnans pose ser tillrättalagd ut då hon inte ser bekväm ut när hon lutar kroppen framåt och 

låter armbågarna vila på stolsryggen. Hon har huvudet på sned vilket kan ses som något pas-

sivt och inställsamt. Hennes pose förstärker känslan av att vi ser en persona, alltså en sorts 

konstruerad mask, och inte hennes personlighet. 

Blick 
Kvinnan blickar mot betraktaren utanför bild men tittar inte direkt in i linsen. Blicken skapar 

en distans till betraktaren och tillåter ett mer voyeuristiskt sätt att se på henne. Detta i sin tur 

skapar en slags intimitet i bilden, att vi får komma nära henne när vi betraktar. 

 

7.1.2 Bild	två	

 
Fotograf: Henry B Goodwin, 1929-10-31 
 
                                                
34 Goffman, Erving, Gender advertisements, Macmillan, London, 1979, s. 31. 



 12 

Denotation 

Bilden är ett svartvitt fotografi och föreställer en sittande person i helbild. Ansiktet är centre-

rat och placerat i bildens övre halva. Personen sitter på en stol med en stolsrygg som är lätt 

bakåtlutad, kurvad. Blicken möter inte betraktaren utan är riktad utanför bilden. Personen har 

mörkt hår uppsatt i en frisyr där håret är delad i en snedbena där merparten av håret ligger i 

vågor längs med pannan. Munnen är stängd. Runt halsen hänger ett halsband som räcker ner 

till midjan och i öronen sitter ett örhänge i varje öronsnibb. På kroppen bär personen ett mörkt 

plagg med axelband och vid det bakre axelbandet sitter en brosch av transparent tyg. Runt 

ryggen har personen på sig ett mönstrat ljust tygstycke som täcker den främre armen från ax-

eln ner över handen. Den bakre handen ligger i knät ovanpå tygstycket. Längst ner bryts tyget 

av med en rad långa fransar som lägger sig över benen och ner mot golvet. Klädesplagget som 

personen bär slutar strax efter knät. På benen bär personen transparenta strumpor och foten är 

klädd i en svart sko med klack och spänne över fotryggen. Bakgrunden består av två mörka 

fält där det vänstra fältet som är ljusare upptar en tredjedel av bilden och det högra fältet upp-

tar två tredjedelar av bilden. Där de två fältet möts är det starkast kontrast i svärta som sedan 

tonas ut mot respektive kant. I förgrunden ligger det en mönstrad rektangel på golvet, likt en 

matta. Vid bildens nedre kant står lingvistiska tecken “EASTMAN - KODAK” men spegel-

vänt. I det övre högra hörnet står lingvistiska tecken “GW 7768 A”.  

	

Konnotation 

Vid första anblick föreställer fotografiet ett porträtt på en kvinna. Både hennes pärlhalsband 

och örhängen blir ett tecken för kvinnlighet, att smycka sig. Sjalen som är svept om kroppen 

blir både ett sätt att dölja sig men även ett sätt att visa upp sig. Sjalen blir ett tecken för en 

slags respektabel kvinnlighet då hon uppfattas som dekorerad och utsmyckad men inte vulgär. 

Även de låga klackskorna tolkas som ett kvinnligt attribut. Hennes pose indikerar att fotogra-

feringen är planerad, tack vare hennes framåtlutade hållning och de noggrant placerade föt-

terna.  

Pose 
Kvinnans lätt framåtlutade pose påminner om ”the bashful knee bend” som Goffman nämner, 

en pose som indikerar blygsamhet och som är en pose kvinnor frekvent använder. Hennes 

framåtlutande hållning kan ses som ett sätt att visa underkastelse eller undergivenhet.35 Posen 

känns styrd och tillrättalagd eftersom hon ser ut att sitta obekvämt. Även här finns en känsla 

                                                
35 Goffman, 1979, s. 45-47. 
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av att hon följer ett mönster, att vi ser en persona istället för hennes personlighet.  

Blick 

Kvinna tittar bort från kameran vilket tillåter att vi tittar på henne utan hennes vetskap, hon 

blir ett objekt. Detta förstärker i sin tur underkastelsen i hennes pose, att hon inte gör mot-

stånd mot betraktaren genom sin blick. 

 

7.1.3 Bild	tre	

 
Fotograf: Henry B Goodwin, 1929-11-30 
 

Denotation	

Bilden är ett svartvitt fotografi som föreställer en person som sitter på en stol. Stolen är place-

rad framåt medan kroppen är vriden åt höger. Huvudet och kroppen är centrerade i bilden, 

men är riktade åt höger. Blicken möter inte betraktaren utan är riktad utanför bilden i linje 

med ansiktets riktning. Munnen är nästan helt stängd, det syns en liten skugga mellan läp-

parna.  Personen har ljust hår som är axellångt och bakåtkammat. Det är lockat och fäst med 

ett spänne vid örat. Personen i bilden håller sin högra hand mot hakan, och den vänstra vilar 

mot höften med böjda fingrarna. På den vänstra handens ringfinger bär personen en ring med 

en liten upphöjning på. I sin högra hand håller personen i en kedja som går runt halsen, likt ett 

halsband. På kroppen bär personen ett mörkt ärmlöst plagg som är skuren rakt över bysten 

med transparent tyg över axlarna och urringningen. Resten av plagget slutar ovanför knäna 
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men fortsätter med en mönstrad transparent bit som räcker till halva smalbenet. Till detta bär 

personen en överdel med transparenta vida halvlånga ärmar som har ett liknande mönster 

längs ärmslutet. På överdelens framstycke i höjd med personens överarm är en brosch i tyg 

fäst. Merparten av bakgrunden är mörk och oskarp. I linje med personens överarm syns ett 

ljust streck lodrätt i bakgrunden. På bildens högra kant är bakgrunden mer skarp och består av 

smala ljusa och mörka lodräta ränder varvat om vartannat. I det övre högra hörnet utanför bil-

den står lingvistiska tecken “GW 7774 A”. 

	

Konnotation 

Även detta fotografi föreställer vid första anblick ett porträtt på en kvinna. Hennes rikt deko-

rerade kläder tyder på att det är en kvinna, i likhet med hur kvinnor under 1400-talets Florens 

avbildats för att visas upp som ett statusföremål. Patricia Simons beskriver i Konst, kön och 

blick: feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism hur kläder symboliserade 

en social ställning där smycken och utsökta dräkter var viktiga symboler för en kvinnas anse-

ende.36 Dekorationerna består av blommor och växter som också upplevs som kvinnligt. Även 

hennes smycken, halsband och ring, bidrar till känslan av kvinnlighet. Hennes huvud är i pro-

fil vilket tillåter betraktaren att se på henne utan hennes vetskap. Hennes blick tittar ut i 

tomma intet vilken konnoterar samma passivitet och undergivenhet som de tidigare bilderna. 

Handen som nuddar hakan påminner om vad Goffman beskriver som ”the feminine touch”, 

att kvinnor porträtteras när de använder sina händer att hålla i eller snudda vid något.37 Att 

röra vid kroppen på det sättet blir både en passiv handling och drar blicken till kvinnan som 

kropp vilket är ett typiskt sätt att ange kvinnlighet. Stolen hon sitter på är även den dekorerad 

och för tankarna till en matgrupp gjord för en finare matsal eller salong. 

Pose 

Hon sitter vriden så att kroppen syns från sidan, en försvarslös pose. Här återfinns det blyg-

samt böjda benet som i kombination med hennes framåtlutande hållning förstärker hennes 

passivitet. Ansiktet i profil tillsammans med de dekorerade kläderna för tankarna till att hon 

är till för betraktarens skull. Även hon upplevs som en persona och inte som en egen person. 

Hon har iklätt sig koder för kvinnlighet. Vad som däremot bryter mot mönstret är hennes hän-

der. Hennes högra hand är placerad på höften och den vänstra stöttar upp hakan. Detta sätt att 

                                                
36 Simons, Patricia. ”Inramade kvinnor”, i Lindberg, Anna Lena (red.), Konst, kön och blick: feministiska 
bildanalyser från renässans till postmodernism, Norstedt, Stockholm, 1995 s. 57-60. 
37 Goffman, 1979, s. 29-31. 



 15 

placera händerna blir en mer aktiv och bestämd hållning som påminner om de poser män oft-

ast porträtteras i.38 

Blick 

Hennes blick är riktad bort från kameran, ut mot sidan. Då hon inte möter betraktarens blick 

låter hon oss betrakta henne utan att vara medveten om det. 

 

7.1.4 Bild	fyra	

 
Fotograf: Ateljé Jaeger, 1921-12 
 
 
Denotation	

Bilden är ett svartvitt fotografi som föreställer en person från sidan. Kroppen upptar den nedre 

högra halvan av bilden och huvudet är centrerat i den övre delen av bilden. Kroppen är lätt 

vriden åt vänster medan huvudet är helt i profil. Blicken möter inte betraktaren utan är riktad 

nedåt, utanför bild. Munnen är en aning öppen. Håret är mörkt och vågigt, och lockarna täcker 

merparten av pannan. Frisyren avslutas i en liten uppsättning i nacken. I örsnibben hänger en 

ring med en pärla på. Runt halsen bär personen ett kortare halsband av pärlor som når precis 

till plaggets urringning. Personen bär en ljus överdel med båtringning. Runt axlarna bärs en 

päls som korsas framför bysten och täcker den högra axeln. Bakgrunden är ljus och oskarp. 

                                                
38 Eriksson och Göthlund, 2012, s. 74-76. 
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Ljuset i bilden ser ut att komma uppifrån, men det ser även ut som att ljus riktas på personen 

framifrån. 	

	

Konnotation 

Vid första anblick föreställer även detta fotografi ett porträtt av en kvinna. Pärlörhänget och 

pärlhalsbandet är starka tecken för kvinna och kvinnlighet. Pälsen runt axlarna konnoterar 

prakt, överklass och rikedom. Det är som att hon har iklätt sig rollen som välklädd rik kvinna, 

vilket förstärker känslan av att även hon är en persona och inte en egen person. Att avbildas i 

profil med sänkt blick är ett tecken för anständighet och underdånighet. Detta är något som 

Patricia Simons också tar upp i sin bok där hon skriver om hur kvinnor på 1400-talet ansågs 

lösaktiga när de tittade på män ute på gatan. Att vända bort blicken ansågs vara ett sätt att 

motstå frestelser och därför blir den sänkta blicken ett tecken för anständighet hos kvinnor.39 

Pose	

Ansiktet är fotograferat helt i profil vilket tillåter oss att betrakta henne helt utan motstånd. 

Kroppen är vriden på ett sådant sätt att den bjuder in betraktaren i bilden. Pälsstolan runt ax-

larna hjälper till att styra betraktarens blick mot halsens nakna hud. 

Blick 

Hennes nedåtriktade blick konnoterar underdånighet vilket förstärker intrycket av att hon är 

ett passivt objekt. Vi ser inte ens bägge hennes ögon vilket skapar en illusion om kyskhet och 

gör att hon upplevs nästintill avpersonaliserad.40 

                                                
39 Simons, Patricia. ”Inramade kvinnor”, i Lindberg, Anna Lena (red.), Konst, kön och blick: feministiska 
bildanalyser från renässans till postmodernism, Norstedt, Stockholm, 1995 s. 76. 
40 Ibid., s. 76-77. 
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7.1.5 Bild	fem	

 
Fotograf: Jan de Meyere, 1925 
	

Denotation	

Bilden är ett svartvitt fotografi som föreställer en person i närbild. Personen är centrerad och 

huvudet är vridet åt vänster i bild, så att personen syns i halvprofil. Blicken ser rakt på betrak-

taren. Skärpan i bilden är fokuserad till enbart ansiktet vilket gör att hår, kläder och bakgrund 

är märkbart suddigare. Skärpan framhäver således detaljer i hyn och håret. Personen ler med 

munnen stängd. Det ljusa håret är kort och vågigt, det är lagt åt vänster och fäst med ett 

spänne ovanför örat. Det räcker personen till käkbenet. På huvudet bär personen en huvudbo-

nad utav mörkt tyg med en liten utstickande flärp som är placerad på högra delen av huvudet. 

På kroppen har personen undertill en ljusare överdel med krage och en mörkare överdel ut-

anpå. Vid kragen sitter ett mönstrat tyg samlat. Ljuset i bilden ser ut att komma rakt frami-

från, placerad strax ovanför fotografen. Ljuset bildar en skarp skugga från under hakan ut 

över höger axel. Bakgrunden är enfärgad och ljus utan mönster.	

Konnotation 

Den sista bilden föreställer vid första anblick även den en kvinna men det finns en större otyd-

lighet i bilden eftersom det är en närbild utan så mycket information. Det är i första hand hen-

nes lutade huvud som blir ett tecken för kvinna. Goffman skriver att luta huvudet på detta sätt 
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kan läsas som underkastelse eller undergivenhet.41 Att hon ler på bilden stärker uppfattningen 

av att vi ser en kvinna då ett leende upplevs som inviterande och accepterande, något som 

Goffman menar är vanligare bland kvinnor.42 Baskern bryter däremot mot vad vi förväntar 

oss, den kan visserligen uppfattas som något dekorativt men för också tankarna till att vara 

konstnär, att ha ett yrke. Kvinnan på denna bild upplevs således som mer modern och mer ak-

tiv. Den moderna känslan förstärks av kontrasten i bilden, det finns det mycket mer svärta och 

skuggor än i de andra bilderna som är mer ”platta”. Utöver baskern bär hon också en slags 

kravatt som dekoration. 

Pose 

Hennes pose blir otydligare än de andra kvinnornas eftersom bilden är ett så nära porträtt av 

henne. Hennes lutade huvud blir då det starkaste tecknet för kvinna. Det skapas en inbjudande 

närhet mellan henne och betraktaren, hon utstrålar mer personlighet än vad hon ser ut att visa 

upp en persona, en mask. 

Blick 

Blicken möter betraktaren direkt och skapar känslan av att själv bli betraktad. Det går inte att 

väja undan hennes blick.  

8 Tolkning	och	Resultat		

8.1 Tolkning	
Studiens frågeställning var ”Hur har kvinnlighet porträtterats vid ateljéfotografering i Stock-

holm under 1920-talet?” och ”Finns det gemensamma drag för kvinnlighet i bilderna?”. Un-

der analysen har det framkommit att diverse egenskaper och uttryck hos kvinnorna på bil-

derna liknar varandra. Egenskaperna som upptäckts kan delas in i dessa kategorier: Dekorat-

ion och accessoarer, Posering samt Blick.  

 

8.1.1 Dekoration	och	accessoarer	

Kvinnorna på bilderna är dekorerade på ett sådant sätt som låter betraktaren läsa dem som 

kvinnor. Gemensamma nämnare som förekommer i nästan alla bilder är smycken. Det är 

framförallt pärlhalsband och pärlörhängen som kvinnorna bär. Denna typ av smycken för-

knippas starkt med kvinnor. Hon på bild fem som inte bär synliga smycken har istället deko-

rerat sig med hjälp av en basker och en kravattliknande scarf.  

                                                
41 Goffman, 1979, s. 46-47 
42 Ibid., s. 48. 
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8.1.2 Posering	

Något som är genomgående för kvinnornas kroppsliga placering och hur de poserar på bil-

derna är att de alla har huvudet på sned. Detta passiva och inställsamma sätt att vinkla huvu-

det mot betraktaren tycks vara något som kvinnorna förväntas göra i denna typ av bild. Kvin-

nan på bild två är ett tydligt exempel på detta.  Flera av kvinnorna sitter på ett sätt där deras 

ben är lätt böjda eller där deras händer på något vis snuddar vid ansiktet. Att vara placerad på 

det sättet låter betraktaren läsa dessa kvinnor som passiva och undergivna. Det är återkom-

mande i bilderna är att kvinnorna poserar på ett sätt där det är svårt att uppfatta dem som del-

tagande, det är som att de intar en roll.  

 
8.1.3 Blick	

Trots att kvinnornas blickar är riktade på olika sätt så är det bara en av dem som faktiskt tittar 

in i kameran, kvinnan på bild fem. De andra tittar utanför bilden på ett sätt som gör att betrak-

taren kan se på dem obehindrat. Återigen skapar deras blickriktning en passiv känsla där be-

traktaren får fritt utrymme att se kvinnorna som objekt.   

8.2 Resultat	
I analysen framkommer det att kvinnorna på bilderna är för lika varandra för att det ska vara 

rimligt att de vanligtvis beter sig så, utanför fotograferingen. Porträttens likheter upplevs 

spegla samhällsnormen för hur en kvinna ska vara. De gemensamma drag för kvinnlighet som 

upptäckts i bilderna är framförallt kvinnornas poser som framställer dem som passiva objekt 

snarare än egna personer. Även deras blick och blickriktning förstärker denna passiva håll-

ning, att kvinnorna inte möter betraktarens blick. Det lätt lutade huvudet, att ha huvudet på 

sned, bidrar också till känslan av att de iklär sig en roll, en persona. Kvinnorna är utsmyckade 

och dekorerade på olika vis men det är ändå ett attribut som förekommer i alla bilderna. Att 

de visar upp bar hud, en arm eller en bar hals, stärker att de förhåller sig till ett visst mönster 

för hur en kvinna ska se ut. Den enda som har en tydlig annorlunda karaktär är kvinnan på 

bild fem, hon upplevs mer aktiv eftersom hon är porträtterad på ett nära håll med blicken rik-

tad rakt mot betraktaren. Hon är påklädd och bär inga synliga smycken som dekorering. Sam-

tidigt så följer även hon de andra kvinnornas mönster med huvudet på sned som bidrar till en 

inbjudande känsla. Den aktiva känslan i hennes porträtt är den som tydligast skiljer sig från de 

andra bilderna. De skarpa kontrasterna mellan ljus och mörker förstärker denna skillnad, nå-

got som skulle kunna tillskrivas det faktum att den är tagen av en mer experimentell fotograf 
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än de andra bilderna. Möjligtvis skulle fotografiet kunna vara tagen vid en tidpunkt där 

någonting har börjat förändra sig inom porträttfotografering. Sett till genusteorin så skulle det 

kunna vara att den heterosexuella matrisen, som för vidare normer kring hur en kvinna bör 

vara, påbörjat en utveckling som senare kommer leda fram till dagens norm. 

 

9 Slutdiskussion		

Resultatet av studien visar att de fotograferade kvinnorna tycks porträtteras utifrån en förutbe-

stämd mall. Sättet de sitter på upplevs vara tillrättalagt och avslöjar inte mycket om deras per-

sonlighet. Dock är det material som studerats ett begränsat urval av bilder och kan därför inte 

anses vara representativt för all porträttfotografering av kvinnor under 1920-talet. Däremot är 

det slående hur de utvalda fotografierna trots detta har många likheter med varandra i hur de 

porträtterar kvinnlighet. Upplevelsen av kvinnorna på bilderna är att de ikläder sig en roll, 

oavsett om det är efter en mall eller fotografens vilja. Det påminner mig om de olika roller vi 

tar i livet, framförallt hur lärarrollen är en roll som vi träder in när vi undervisar. Detta kan 

visserligen inte kopplas till kvinnlighet per se utan med att kliva in i en roll. En roll som vi 

ibland inte själva har valt, kanske i likhet med kvinnorna på porträtten. Detta är en tanke som 

väckts under studiens gång som inte nödvändigtvis behöver beröra det analyserade materialet, 

men ändå är intressant att reflektera kring.  

Att arbeta med bildanalys har varit både utmanande och lärorikt, det går att hitta så mycket 

mer information i en bild om man delar upp den med hjälp av denotation och konnotation. Ta 

till exempel svettfläcken på bild tre, något som jag inte la märke till när jag valde ut bilden. 

Den upptäcktes först vid den noggranna denotativa beskrivningen. Bildanalys kan vara ett 

verktyg för lärare att använda sig av då kunskapen om hur man tolkar och talar kring bilder 

kan ge eleverna större förståelse för sin egen samtid och samhällets historia. Genom att arbeta 

med bildanalys för att titta närmare på bildernas innehåll och utformning kan eleverna få en 

tankeställare kring vad mer som döljer sig bakom själva porträttet. Det kan ge en förståelse 

för hur bilder tillhör en kontext och hur det påverkar bildens innehåll. Mode och normer har 

förändrats genom tiderna och dåtidens mode kan för oss idag verka skrattretande, men genom 

arbetet med bildanalys kan man komma närmare de porträtterade personerna och upptäcka 
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likheter med sin egen tid. Det lyfts fram i LGR 11 att lärare ska arbeta med frågor som be-

handlar identitet och delaktighet.43 Genom att ge eleverna medvetenhet om det egna och ge-

mensamma kulturarvet kan deras egen identitet utvecklas. På så sätt kan de förstå och leva sig 

in i andra människors liv. 

 

Studien har berört ett mycket bredare område än jag i första hand tänkte mig. Min första tanke 

kring arbetet var att det inte skulle finnas så mycket ateljéer att hämta material ifrån, vilket vi-

sade sig inte stämma. Det fanns en större mängd bilder att tillgå, vilket gjorde att insamlingen 

av material blev mer omfattande. Trots att det fanns en mängd fotografier att utgå ifrån så 

fanns det däremot inte mycket forskning att stödja sig på. Baserat på hur jag ville analysera 

bilderna utifrån plats, årtal och antal fotografer begränsades studien, något som skapat funde-

ringar kring hur representativt mitt resultat kan anses vara. Exempelvis skulle förändrade ut-

gångspunkter för plats och tidsram gjort att jag fått ett större uppslag av forskningsmaterial. 

Trots detta är det intressant att vidare undersöka ämnet då det upptäcktes nyanser i det lilla 

bildmaterial som studien utgått ifrån. Nyanser som sannolikt beror på en begynnande föränd-

ring av den tidens kvinnosyn. Studien kan i allra högsta grad vara intressant för undervisning i 

bildämnet. Att låta elever analysera en bild och sätta ord på vad de tänker och varför de tänker 

så, kan ge dem ett intressant sätt att se på vad som har förändrats genom historien. Istället för 

att enbart vara något som de dömer utifrån sina egna samtida värderingar och normer så 

skulle det kunna öppna upp för samtal rörande strukturer och hur strukturer påverkar sam-

hället och dess invånare.  

 

 

 

 	

                                                
43 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm, 2011 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 s. 7. (Hämtad 2017-12-26) 
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