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ABSTRAKT 
 
Denna undersökning har fokuserat på porträttfotografiets performativa roll i 

skapandet av bilden av kvinnor och män under 1900-talets början. På grund av att 

fotografiet som genre, sågs som sant och objektivt, fick de bilder som spreds stor 

genomslagskraft.  

Materialet till undersökningen har hämtats från ett arkiv i Kulturhistoriska museet i 

Nystad, Finland. I arkivet finns cirka 30 000 glasnegativ bevarade från fotografen 

Augusta Olsson. Hon var verksam fotograf med egen fotografiateljé, mellan 1898-

1954. Ett åttiotal fotografier har studerats från periodens första tio år.  

Frågeställningen i uppsatsen handlar om hur hur genus framförs (performeras) i 

Augusta Ohlssons porträtt och självporträtt? Metoden diskursanalys har använts i 

undersökningen där en jämförande analys har gjorts mellan Augusta Olssons 

självporträtt och andra porträtt tagna av henne. Analysen utgår ifrån de tre olika 

nivåerna text, diskursiv praktik och social praktik. För att kunna få en uppfattning av 

hur de små olika detaljerna i fotografierna påverkade uppfattningen av vad det var att 

vara kvinna och man.  

Resultatet visar att det var just i de små, ofta upprepade, detaljerna, som olika 

genusmarkörer skapades. Exempel på detta var kläder, smycken och andra 

accessoarer som bars, hur de bars, hur håret var uppsatt eller inte, liksom hur 

händerna och kroppen positionerades och hur blicken användes. Samtidigt som 

Augusta Olssons porträttfotografier både reflekterade och medverkade till att forma 

en normativ bild av kvinnan så bryter och utmanar hon normen i sina egna 

självporträtt. Det går att säga att fotografiateljén blev en plats, ett rum eller en scen 

där det gick att modellera med sin identitet, sin självförståelse, med hjälp av olika 

attribut och symboler. Mitt eget intresse för bildkonst i allmänhet och särskilt inom 

genren fotografi har varit en stor drivkraft för att vilja göra denna undersökning men 

lika viktigt har varit att Augusta Olsson var min morfars mamma. 
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 

När jag var barn lärde jag mig att aldrig fråga om min morfars historia. Det var ett hysch-hysch 

och tabubelagt område, men jag uppfattade att många blev arga när det ändå ibland pratades om 

min morfars mamma. Hon bodde i Finland och när hon som ung blivit med barn åkte hon över till 

Sverige för att föda min morfar där. Där lämnades han hos sköterskan och det sades alltid om min 

morfar att han blev bitter för att han blev lämnad och övergiven. När jag blev vuxen började jag 

söka information om min morfars mamma på nätet och det visade sig att hon varit verksam 

fotograf med en egen fotografiateljé i Nystad i Finland. Jag hittade foton upplagda på nätet där 

hon stod nämnd som fotografen. Det visade sig också att det fanns ett stort antal både fotografier 

och negativ bevarade på ett museum i Nystad. Jag blev alldeles upprymd och kände att jag 

kommit närmare en del av min egen historia.  

När jag 2010, skrev min c-uppsats på Konstfack, gjorde vi en forskningsövning som kallades 

kollektiv biografi, där alla skulle ta med sig ett objekt eller bild som betydde något för oss. Jag 

hade med mig ett fotografi som min morfars mamma (Augusta Olsson) tagit och berättade om den 

starka känsla jag fick av att hitta delar av mig själv i detta. Jag insåg också styrkan av att 

tillsammans med andra diskutera gemensamma kollektiva minnen.  

Jag bestämde mig för att börja ”Min resa” i Finland och intervjuade min mamma Gunvor Grunne 

Lindell, Augustas barnbarn, inför resan, för att höra vilka slags minnen hon hade av ”Tant 

Augusta”. Det hon mindes starkast var att hon så tydligt förstod att detta var något som man 

överhuvudtaget inte skulle fråga eller prata om. Gunvor visste att det fanns en låda undanstoppad 

som hon absolut inte fick titta i. När hon som tonåring trotsade förbudet visade det sig innehålla 

en bunt med brev som Tant Augusta skrivit till Eriks fostermamma, Fru Jansson, under de år som 

Erik växte upp. Det dröjde ända tills Gunvor var vuxen innan hon förstod fullt ut att Tant Augusta 

var hennes farmor, och innebörden av det. Hon tog alltid morfars parti och var ”arg” på Augusta 

och ville därför inte veta något om henne.1 I och med att jag började hitta självporträtt och 

information om personen och fotografen Augusta Olsson så väckte det även Gunvors nyfikenhet.  

Fotografiet har sedan mitten av 1800-talet haft en stor roll som förmedlare av vårt kulturarv. I det 

västerländska samhället är bilder från kameran den största källan till den verklighet som vi inte 

har egen direkt erfarenhet av. Fotografiet påverkar vår förståelse, och är en del av konstruktionen 

                                                
1 Från en intervju av Gunvor Grunne Lindell, 10/3. 
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av vår omvärld.2 Vi möter bilder överallt och vi är nog inte alltid medvetna om att vi påverkas av 

dem eller hur vi påverkas. Det finns mängder med fotografier undanstoppade i arkiv på olika 

museum och i och med Internet har många gamla fotografier digitaliserats och lagts ut på nätet. 

Detta har skapat nya förutsättningar till att förmedla och arbeta med dessa glömda bilder. 

Bilden har i vårt samhälle fått allt större betydelse för att ge oss information om vårt förflutna. Vi 

skapar oss en föreställning om hur världen såg ut förr, genom bilder som finns samlade i våra 

hem, i fotoalbum, på nätet, i våra arkiv och i museer. Användningen av dessa bilder kommer att 

styra hur vi ser på det förflutna. Det som slog mig när jag började titta närmare på Augusta 

Olssons porträtt var att så många av porträtten såg så lika ut, fast det var helt olika personer. De 

stod eller satt precis på samma sätt i nästan alla fotografier. Det var när jag tittade på Augusta 

Olssons egna självporträtt som de verkade variera så mycket mer och hon använde saker som det 

annars bara var männen som använde, till exempel ett gevär eller en cykel. Detta väckte min 

nyfikenhet och blir min ingång till denna undersökning.  

1.2 Bakgrund  

1.2.1 Presentation av fotografen Augusta Olsson. 
Augusta Olsson levde mellan 1878 och 1954 och hon föddes i Nystad, Finland. Hennes pappa, 

Vilhelm Olsson, 1849-1899, kom från Värmland i Sverige och flyttade till Finland ett par år innan 

Augusta föddes. Vilhelm träffade Edla Knagg, och de flyttade till Nystad, där de också gifte sig. 

Vilhelm och Edla startade där en stor trädgårdshandel med 5-6 stora växthus på en stor tomt, som 

fortfarande kallas för ”Olssons Hörna” i Nystad. Vilhelm och Edla fick sex barn och Augusta var 

tredje barnet. Den två år yngre systern Sofia dog år 1898, bara 18 år gammal, samma år som 

Augusta öppnade sin första fotografiateljé. Åren innan gick hon fotografiutbildning i Åbo och på 

kvällstid gick hon på en konstskola och lärde sig teckna. Augusta gick också som lärling hos två 

olika fotografer med fotografiateljéer i Åbo. I slutet av mars år 1898 öppnade Augusta Olsson sin 

första fotografiateljé, som föräldrarna låtit bygga i en del av föräldrarnas handelsträdgård.3 Fem 

månader senare blev hon med barn, tjugo år gammal och ogift. Detta höll Augusta hemligt för 

hela sin familj utom för mannen som var pappan till barnet.4 Det finns bekräftat att hon även gått i 

lära hos hovfotografen Alfred Johansson Dahllöf, på Ateljé Dahllöf & Co på Drottninggatan i 

                                                
2 Salestam, Christer (2009) Förflutenhetens landskap: synen på det fotografiska kulturarvet, Magister-uppsats från 
Linköpings universitet, s. 1. 
3 Hämtat från Nystads Biblioteksarkiv från dagstidningen Nystads Nyheterna, 26/3 1898. 
4 I Augustas brev till Eriks fostermamma, beskriver hon flera gånger att hon inte fått pengar av ”honom” än, att 
skicka till fostermamman. Pappan måste då varit medveten om att Augusta blivit med barn och tillsammans måste de 
ha bestämt med födsel i Sverige och med fosterföräldrar. 
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Stockholm och det var antagligen där hon arbetade när hon var gravid.5 Augusta Olsson födde 

Erik vid Värtahamnen i Stockholm, den 28/5 1899 och fick lov lämna honom där hos 

fostermamman Fru Jansson när Erik bara var tio dagar gammal, eftersom hon hade fått bud att 

hennes pappa var nära att dö. Detta bekräftades senare i hennes brevväxling.6 I början skrev hon 

brev nästan varje månad och skickade pengar som hon också fick från ”honom”, men längre fram 

skrevs det inte lika ofta. I breven beskriver hon sin känsla av vanmakt, sorg och vånda av att ha 

lämnat ifrån sig sitt barn, men också att hon kände att hon har dragit en skam över familjen och 

inte klarar av att berätta om det. Hon arbetar mycket i sin ateljé och fick inte ihop så mycket 

pengar i början, så hennes betalningar till Fru Jansson var ofta försenade. Hon beskrev sina tankar 

att berätta allt för sin mamma, som nu har ensamt ansvar för handelsträdgården med hjälp av en 

bror till Augusta, men hon kände att hon skulle svika hela släkten, om hon hade behållit ett 

utomäktenskapligt barn, nu när de hade det så kämpigt.7 Augusta liksom några av männen i 

hennes familj var väldigt intresserade av segling, och Augusta hade en egen segelbåt, Necken, 

som hon tävlingsseglade med. Det finns dokumentation som visar att hon tävlade och vann flera 

tävlingar, som ensam kvinna, redan i början av nittonhundratalet. Bland annat vann hon över Erik 

Antervo år 1906, mannen som hon många år senare gifte sig med.8 

Augusta Olsson gifte sig med Erik Antervo år 1915 och de byggde ett hus som blev klart två år 

senare i centrala Nystad, dit Augusta också flyttade sin fotografiateljé. Samma år som huset blev 

klart dog Augustas man i blodförgiftning efter en operation.9 Augusta fick problem med att 

släkten på mannens sida krävde att hon löste ut hans del av huset. Detta var samtidigt som både 

första världskriget och Finska inbördeskriget pågick. Samma år som hennes man dog så dör även 

en syster, med man, till Augusta. Deras dotter Irma, 12 år, blir då adopterad av Augusta. 

Fotoarkivet visar ändå med sin mängd dokumenterade glasnegativ att Augusta Olsson hade 

mycket uppdrag som fotograf som mest bestod av porträtt fotografier, högtidsdagar, begravningar 

och skolavslutningar. Det fanns särskilt under senare delen av hennes karriär mycket stadsmotiv, 

motiv på stora segelskutor och fartyg. Hon hann också fotografera många militärer från såväl 

Finska inbördeskriget som första och andra världskriget.10  Erik byggde en egen segelbåt i Sverige 

och 1950 seglade han över till Nystad med sin familj, för att hälsa på sin mamma och visa upp sin 

                                                
5 Från en intervju med Jouni Nummela, 14/3 -11. 
6 Hämtat från brev 29/6 1899. 
7 Hämtat från brev 12/1-1900. 
8 Från en intervju med Jouni Nummela, 14/3 -11. 
9 Från en intervju med Jouni Nummela, 16/3-11. 
10 Från en intervju med Mari Jalava, arkivansvarig på Kulturhistoriska Museet, Nystad, 15/3-11 
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båt.11 Augusta Olsson var verksam fotograf ända fram till sin död 1954. I början av sin karriär tog 

Augusta Olsson ett större antal självporträtt tagna i sin egen ateljé. 

1.2.2 Att vara kvinnlig fotograf 
Kvinnor hade i början av 1800-talet ingen möjlighet att komma in på universitet eller annan högre 

undervisning, hon stod dessutom under en manlig förmyndare, sin far, bror eller man, som 

bestämde allt om henne. Det var i stort sett endast fattiga änkor som hade tillstånd att arbeta 

utanför hemmet. Vid mitten av 1800-talet förändrades arbetsmarknaden i Norden, med 

näringsfrihet för kvinnor och slopandet av skråväsendet. Fotografering blev då ett nytt yrke som 

inte var inmutat av män och tyngt av skråväsendets traditioner.12 Fotografyrket, för kvinnliga 

fotografer, var fram till 1920-talet främst kopplat till porträtt fotografi. En anledning var att 

fotografiateljéerna kunde göra så att kvinnor kunde kombinera yrkeslivet med familjelivet.13 

Porträttfotograferingen sågs både som ett konstnärligt och accepterat yrke för kvinnor att arbeta 

inom.14 Så fort det blev lagligt för kvinnor att ta arbete utanför hemmet, så började kvinnor starta 

egna fotografiateljéer. Den första kvinnliga fotografen i Sverige var Maria Kinnberg, som 

öppnade egen ateljé år 1852.15 Det var accepterat för kvinnor att ta porträtt och liknande i ateljéer, 

men det ansågs fortfarande inte bra för en kvinna att arbeta utomhus vid offentliga platser, och det 

ansågs dessutom vara både för tungt och för tekniskt komplicerat. Vid slutet av 1800-talet kunde 

kvinnliga fotografer verkligen räknas in som en professionell yrkesgrupp. Kameran sågs ibland 

som ett förkläde som underlättade kvinnornas självständighetskamp. Med kameran som anledning 

kunde kvinnan ha ett alibi för att börja arbeta utanför hemmet.16  

1.2.3 Fotografiets verklighetsanspråk 
Vetenskapsmän hade vid 1800-talets mitt sedan länge försökt att utveckla tekniken att på 

mekaniskt vis avbilda verkligheten. Det fanns en längtan och fascination till idén att kunna 

realistiskt och tillsynes objektivt avbilda världen. När sedan fotografiet utvecklades i mitten av 

1800-talet sågs fotografierna som en sann avspegling av just verkligheten, utan någon påverkan 

av människans individualitet. Ett porträtt av en människa sågs då som en sanningsenlig bild av 

                                                
11 Hämtat från intervju med Gunvor, gjord den 10/3-11. 
12 Salestam, Christer (2009) s. 26. 
13 Dahlman, Eva (1993), Kvinnliga pionjärer osynliga i fotohistorien, Kvinnovetenskaplig tidskrift, Stockholm: 
(1993), s. 45 f. 
14 Johannesson, Lena och Knape, Gunilla, red. (2004), Woman photographers – European experience, Nordiska 
bokförlaget, Göteborg, s. 337. 
15 Ibid, s. 9. 
16 Ibid, s. 337. 
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den personen.17 Men fotografiet som medium och teknik har en komplicerad relation till 

verkligheten. Semiologen Roland Barthes har undersökt relationen mellan verklighet, fotografi 

och annan avbildning. Han beskriver det som att när man tittar på en teckning av någon så är det 

just själva teckningen man ser, man är medveten om att det är en tecknad bild man ser på i 

motsats till när man ser på ett fotografi av någon då fotografiet lätt glöms bort och man upplever 

att man verkligen ser den som är fotograferad. Det som framträder tydligast är inte fotografiet 

utan motivet. Det kan då göra att ett porträtts koder och betydelser blir svåra att uppfatta i 

fotografier. Barthes menar att fotografiet är lika mycket en tolkning av verkligheten som annan 

representation.18  

1.2.4 Fotografiets visiter 
I slutet av 1800-talet, när det fortfarande var nytt med fotografering i Norden, var det fortfarande 

adel och borgerskap som lät sig fotograferas. Porträttfotografiet var på grund av teknikens 

premisser genomtänkt, styrt och tillrättalagt, men även genom påverkan av normerna från den 

tidigare porträttkonsten. Eftersom den gamla traditionen för porträtt var målade porträtt ville man 

i början efterlikna denna tradition så mycket som möjligt. Fotograferna började därför använda 

målade fonder i ateljéerna med storslagna landskap och miljöer som fanns inom målartraditionen. 

Det byggdes upp hela scener i ateljéerna med rekvisita som på en teater.19  

 Något som blev populärt i hela Europa, under 1860-talet och framåt, var visitkortsporträtt. Anja 

Petersen beskriver det som rena ”visitkortshysterin” i sin avhandling På visit i verkligheten, 

fotografi och kön i slutet av 1800-talet. Det borgerliga sättet att umgås var att gå på visit och det 

fanns tydliga regler både för hur man betedde sig och hur man var klädd. Det hade blivit populärt 

att ta med sig ett visitkort som lämnades om den besökta inte var hemma eller kunde ta emot. 

Visitkortet övergick snabbt till att, med fotografernas hjälp, bli visitkortsporträtt. Att låta 

fotografera sig i ateljé blev ett socialt helgnöje, man klädde upp/ut sig tillsammans och gav sig av 

till fotografiateljén. Visitkortsporträtten blev en social markör, ett tecken på att man hade många 

vänner och ”rätt” sorts vänner och bekanta. Fotografierna som togs förvarades i ramar och i 

album och visades upp för vänner och viktiga bekanta. Det tillverkades särskilda fotoalbum som 

såldes i affären och där såldes samtidigt visitkortsporträtt av kungligheter, men också av stora 

filosofer, artister och andra populära och betydelsefulla personer.20 Först i albumet satt 

betydelsefulla foton som på kungliga familjen, som köptes in, sen i rangordning kom släkt och 
                                                
17 Petersen, Anja (2007) På visit i verkligheten, fotografi och kön i slutet av 1800-talet, Stockholm: Symposium, s. 
150. 
18 Barthes, Roland (1981) Camera Lucida - Reflections on Photography. New York: Hill and Wang, s. 6. 
19 Ibid, s. 20. 
20 Petersen, Anja (2007) s. 10, 30. 
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vänner.21 Visitkortsporträtten såldes per dussin och med tiden blev de så billiga att även bredare 

folklager kunde ha råd med detta.22 Även kvinnor fick, och skulle synas i dessa fotografier och i 

fotografiateljéerna skapades så småningom en visuell norm av hur kvinnor och män skulle 

porträtteras, enligt borgerliga förebilder. Hela väggar med exempel på fotografier kunde sättas 

upp i fotografiateljéerna och fungerade då som mallar för hur kvinnor och män skulle stå, vilka 

miner och gester som skulle göras, hur man skulle hålla händerna och vilken rekvisita som kunde 

behövas. Petersen skriver att ”Kategorierna blev så starka för att de erbjöd människor verktyg att 

få syn på sig själva och de skapade en känsla av att vara som andra, av att passa in”.23 Detta kan i 

andra ord beskrivas som att fotografiet verkar performativt, det vill säga att de får kvinnor och 

män att agera som på teater och beroende på hur de agerar beskriver de sig som män eller 

kvinnor. Detta beskrivs mer under teoridelen.  

1.3 Syfte 

Syftet med min studie är att problematisera fotografiets komplicerade relation till ”verkligheten”, 

med fokus på fotografiernas performativitet. Mot ovanstående bakgrund blir det intressant att 

undersöka hur bilden av kvinnor formulerades av Augusta Olsson i egenskap av kvinnlig fotograf 

med egen ateljé, i slutet av 1800-talet. Hur formulerar Augusta Olsson sig själv i sina självporträtt 

och hur beskriver hon andra kvinnor i sina fotografier? Beskriver hon sig själv och andra kvinnor 

olika? Gunilla Knape skriver i Woman photographers-European experience att forskning inom 

fotografiets historia och dess användningsområden ligger långt efter forskningen inom andra 

konstformer, särskilt när det gäller utvecklingen av både teori och metod. Denna undersökning 

berör således ett forskningsområde som är aktuellt att undersöka.24 Förarbetet i form av intervjuer 

gör det möjligt att få en lite mer samlad bild av hur en kvinnlig fotografs liv kunde se ut i slutet av 

1800-talet och blir då startpunkten och utgångsläget för denna uppsats. Det primära målet i 

analyserna av fotografierna och empirin från intervjuerna är att lokalisera och påvisa 

återkommande performativa mönster som utgör olika diskurser. Detta för att förstå vilka diskurser 

som verkar i de gamla fotografiska porträtten och självporträtten. Utifrån det 

socialkonstruktionistiska perspektivet och diskursiva praktiker, är identitet något som förvärvas 

och ses inte som något medfött, det ses som något som är konstruerat av språket och kulturen. 

Därför blir det intressant att ställa sig frågan hur sociala identiteter förvärvas eller med andra ord 

                                                
21 Salestam, Christer (2009) s. 26 f. 
22 Petersen, Anja (2007) s. 28 f.  
23 Ibid s. 30. 
24 Johannesson, Lena och Knape, Gunilla, red. (2004), s. 8. 
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genom vilka diskursiva praktiker som sociala identiteter konstitueras. En annan intressant vinkel 

är vilket anspråk på ”sanning” som förmedlas i fotografier? 

1.4 Frågeställning 

Min fråga är: Hur framförs (performeras) genus i Augusta Ohlssons porträtt och självporträtt?  

1.5 Empiri, urval och avgränsning 

Det empiriska material som ligger till grund för studien består av cirka 80 fotografier, vilka är 

kopior från ett selektivt urval av självporträtt och andra porträtt tagna under de första tio åren av 

Augusta Olssons femtioåriga karriär som fotograf. Dessa foton finns bevarade i ett arkiv på 

kulturhistoriska museet i Nystad, Finland. För att kunna få en uppfattning om arkivets 

uppbyggnad, storlek och innehåll har ett förarbete gjorts i samarbete med arkivansvarig, Mari 

Jalava, på muséet. På grund av diskursanalys som metodval lämpar det sig bäst att ge en bredare 

bild av hur kön konstrueras i flera fotografier snarare än att ge en djuplodande analys på bara 

något enstaka fotografis innehåll. En innehållsanalys har gjorts av de första cirka 300 

fotografierna av den digitaliserade delens 3000 fotografier, vilket i sin tur är första tiondelen av 

arkivets cirka 30 000 glasnegativ. Valet av fotografier har styrts av syfte, teorier och 

frågeställning i arbetet. Det jag fann särskilt intressant var ett fyrtiotal självporträtt som hittats i 

arkivet. Fokus på diskursanalysen kommer att ligga på just dessa självporträtt i en jämförelse med 

porträtt på andra kvinnor, men också på män, tagna av Augusta Olsson. Det empiriska materialet 

har sedan analyserats och tolkats i en diskursanalys.  

1.5.1 Kulturhistoriska Museets arkiv med bevarade negativ 
Arkivet är ett särskilt rum på Kulturhistoriska museet i Nystad, där samlingar av negativ och 

fotografier bevaras, som museet vid olika tillfällen fått donerade. Augusta Olssons samling av 

glasnegativ är den klart största och de cirka 30 000 glasnegativen, som ligger förpackade i små 

lådor, täcker en hel vägg. De har fått in den största delen av Augusta Olssons arkiv från den 

lokala hembygdsföreningen, som först fick alla glasnegativen donerade efter Augustas död och 

det är osäkert vilket år den första donationen gjordes. När det kommit till kännedom att museet 

ansvarar för Augusta Olssons arkiv så har privatpersoner också kommit med fler mindre 

donationer av glasnegativ. En låda som de fick in var en samling med omarkerade glasnegativ, 

som visade sig innehålla 43 olika självporträtt tagna av Augusta Olsson och en del privata 

glasnegativ. Alla glasnegativen i samlingen låg i små papperslådor med ca 12 glasnegativ i varje 

låda. Det är så kallade torrplåtar, som utvecklades i slutet av 1880-talet. Torrplåtarna i glas gick 
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att förvara i ljustäta kartonger, som gjorde att de kunde beställas i förväg och lagras i 

fotografiateljén. Augusta Olsson har skrivit på de flesta negativen både ett nummer och vem som 

är på fotografiet eller den som betalade för det. Denna nummerordning gör att man kan veta om 

ett fotografi är taget efter eller före ett annat, men de är inte daterade. En del negativ går ändå att 

datera tack vare vissa kända jubileer i Nystad och till exempel fotografier av soldater från finska 

inbördeskriget som låtit fotografera sig. Det finns också militärer från både första och andra 

världskriget i arkivet. Man vet att hon öppnade sin första ateljé 1898 och arbetade som fotograf 

ända fram till sin död 1954. Vissa nummer saknas i arkivet, och man vet att till exempel de 

glasnegativ vars fotografier var på de stora segelfartygen som byggdes och sjösattes i Nystad, 

försvann innan, eller under, den perioden som arkivet bevarades av hembygdsföreningen. Dessa 

glasnegativ hade ett stort ekonomiskt värde på grund av sitt samlarvärde. De anställda på 

Kulturhistoriska Muséet har skapat ett kartotek utifrån de uppgifter som fanns nedskrivna på varje 

glasnegativ, där ordningen är i bokstavsordning i stället för nummerordning. Kartoteket förvaras 

inne på Muséets kontor. De första cirka 3 000 glasnegativen har också digitaliserats i positiv form 

och har sparats på DVD-skivor i nummerordning. Eftersom arkivet ändå är så pass komplett med 

nummerordning och namn på varje glasnegativ, så är det, med kartoteket i bokstavsordning, lätt 

för de anställda att besvara frågor från allmänheten, om deras släktingar, eller av forskare. Muséet 

har bara tre anställda som gör allt, från att ordna utställningar, ha öppet för att visa museets egna 

samlingar och ansvara för de olika arkiven som finns. De har hittills hunnit digitalisera en tiondel 

av allt material från Augusta Olssons arkiv, vilket ändå har tagit cirka sex, sju år.25 

Innehållsanalys av arkivet  
Eftersom det finns ca 40 självporträtt och ca 300 fotografier ur Augusta Olssons arkiv som alla är 

del av empirin finns det inte utrymme att göra enskilda beskrivningar. Men det finns några tydliga 

kategorier som fotografierna går att dela in i. Av cirka trehundra fotografier tagna cirka 1900-10 

kan man se att cirka nittio procent av fotografierna var ateljéporträtt. Dessa gick i sin tur att dela in 

i hel och halvporträtt med en person i, barnporträtt, gruppfotografier, som i sin tur kunde vara 

familjeporträtt, bara kvinnor, bara män, eller blandat män och kvinnor. Av alla dessa porträtt var 

cirka två tredjedelar hel och halvporträtt på bara en person och männen övervägde i antal. Den 

sista tredjedelen var gruppfotografier där flertalet var på bara kvinnor i grupp eller kvinnor och 

barn i grupp. Endast tio procent var på män i grupp och då var det vanligast på män i militärkläder. 

I ett fåtal av familjeporträtten var även mannen med på fotografierna. I ett familjeporträtt fanns ett 

fotografi med en man och två barn utan kvinna. De fotografier som inte var ateljéporträtt var tagna 
                                                
25 Hämtat från intervju med Mari Javava, arkivansvarig på Kulturhistoriska Museet, Nystad, 15/3-11. 
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utomhus och hälften av dem var fotografier på döda män eller barn i öppna kistor. Bland 

fotografierna på döda var fler på vuxna än barn och barnen var ofta små barn. De andra 

fotografierna var på båtar, hamnen, häst och vagn eller byggnader. När jag jämförde fotografierna 

från slutet av 1800-talet och de från 1920-talet, som är de sista i serien av digitaliserade 

fotografier, så lade jag märke till vissa skillnader. Det är betydligt vanligare med fotografier av 

döda i öppna kistor i slutet och tidigt 1900-tal än runt 1920.  I alla tidigare porträtt är alla både 

män, kvinnor och barn väldigt allvarliga, uppställda och stela i sina uttryck och de tittar oftast 

något snett mot kameran men inte in i kameran. På 1920-talet däremot så börjar särskilt kvinnor 

och barn att le mot kameran och då tittar de ofta rakt in i kameran. Det är också tydligt att 

klädstilen ändras dramatiskt på dessa tjugo år, och att alla är väldigt uppklädda i dyrbara finkläder 

i de tidigare fotografierna. Mot början av 1920-talet blir klädstilen väldigt skiftande från väldigt 

dyrbara kläder till arbetarklasskläder.26 I de tidigare fotografierna, från arkivet, går också att utläsa 

olika kroppshållningar mellan kvinnor och män, där kvinnor oftare sitter i en stol än män gör, 

kvinnorna har benen ihop under sina långa kjolar, ofta med en hand på knät och en hand på bordet 

med kroppen lite framåtlutad. När män sitter i stolar så har de antingen ett ben i kors över det 

andra eller benen mer brett isär, de lutar sig ofta bakåt i stolen och håller en bok uppslagen framför 

sig, som om de just tittar upp, lite reflekterande från sin läsning. När män står upp är de väldigt 

uppsträckta och har ofta en hand bakom ryggen eller innanför rocken vid brösthöjd, den andra 

handen kan vila mot till exempel ett podie eller ett staket.  

1.6 Metod  

1.6.1 Val av undersökningsmetod 
Forskningsansatsen för denna uppsats är kvalitativ. Den görs genom en kritisk diskursanalys av 

empiri från både tidigare forskning på tidiga kvinnliga fotografers mer generella situation i 

samhället och på fotografier tagna av Augusta Olsson. Ett besök till Kulturhistoriska museets 

arkiv gjordes för att få grepp om arkivets storlek, men också för att inför diskursanalysen samla 

empiri från de fotografier och negativ som finns bevarade där. För att närma mig fotografierna har 

flera olika metoder och steg tagits.  

Vissa fotografier från arkivet valdes ut för att ingå i diskursanalysen. På dessa fotografier har 

denotativa och konnotativa beskrivningar gjorts, på ett av Augusta Olssons självporträtt, för att 

synliggöra alla olika detaljer i fotografierna och vilka underliggande betydelser som kan hittas i 

detaljerna. Vidare har en analys gjorts för att hitta vilka diskursiva och sociala praktiker som 

                                                
26 Analys gjord vid Kulturhistoriska museets fotografiska arkiv. 
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verkar i fotografierna. Olika kategorier av detaljer som till exempel blicken, händerna, olika poser 

och accessoarer har studerats. Detta har då gett en större förståelse för hur normer, ideal och 

värderingar har styrt skapandet av fotografierna. Nedan följer en introduktion till metoden 

diskursanalys och vilken fokus som tagits i denna uppsats. 

1.6.2 Diskursanalys 
Denna studie tar sin utgångspunkt i Marianne Winther Jørgensens och Louise Phillips beskrivning 

av tre olika angreppssätt i den diskursanalytiska metoden, diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi. Oavsett vilket av de metodologiska angreppssätten som väljs inom 

diskursanalysen så är dock alla tätt sammanflätade med den socialkonstruktionistiska teorin. Detta 

innebär att man på så sätt ”låser fast sig” vid att använda teorier som utgår ifrån det 

socialkonstruktionistiska tankesättet. 27 Detta tankesätt beskriver Vivien Burr som att vår syn på 

världen, på ”sanning” och på vad kunskap är, kan ses som sociala, kulturella och historiska 

konstruktioner.28 Winther Jørgensen och Phillips beskriver kortfattat diskurs som ” ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.29  

1.6.3 Kritisk diskursanalys och bearbetning av empirin 
I denna studie tas utgångspunkten i Norman Faircloughs kritiska diskursanalysmodell beskriven i 

Winther Jørgensen och Phillips bok Diskursanalys, som teori och metod. Den utgår ifrån de tre 

nivåerna text, diskursiv praktik och social praktik. På grund av denna uppsats begränsade storlek 

läggs fokus på den andra nivån, den diskursiva praktiken, där man undersöker vilka diskurser som 

verkar i fotografiernas uppbyggnad och detaljer, och en jämförelse om hur diskurserna ”verkar 

med eller mot varandra” i eller mellan olika fotografier. Ett exempel på textuell analys har gjorts 

för att synliggöra olika detaljer i ett fotografi och i delen social praktik tas bara några exempel 

upp som blir konsekvenser, inom den sociala praktiken, utifrån den diskursiva analysen. 

På den textuella nivån fungerar det utmärkt att använda Roland Barthes semiotiska analys som 

metod. Barthes brukar använda termerna denotation och konnotation, för att visa att en bild verkar 

på olika nivåer samtidigt. Denotation står för vad man verkligen ser på en bild, det som syns på 

ytan, och konnotation står för alla kulturella betydelser/associationer som går att tolka in i bilden, 

det som ligger under ytan.30  Gillian Rose menar att begreppet text kan ses i en vidare mening än 

bara det skrivna ordet, text menas då som allt som är betydelsebärande och kommunikativt och på 
                                                
27 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, s. 11. 
28 Burr, Vivien (1995/ 2003), Social constructionism Essex: Routledge, s. 6 f. 
29 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), s. 7. 
30 Barthes, Roland (1957/1969), Mytologier. Staffanstorp: Cavefors. s. 211 ff. 
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så sätt kan ”läsas”. Text kan då vara till exempel, bilder, fotografier, ljud, saker, kläder som vi 

bär, olika kroppsställningar. 31 Betydelsen i en text består då av tecken som kan tyckas betyda en 

sak men som på den konnotativa nivån kan vara laddade med många andra betydelser. Eftersom 

fokus läggs på den diskursiva praktiken har endast en textuell analys gjorts av ett av Augusta 

Olssons självporträtt. Dessa detaljer har sen använts vid den diskursiva analysen.  

Den diskursiva nivån förklarar Norman Fairclough som en praktik som involverar processer runt 

textproduktion, distribution och konsumtion och att den diskursiva praktiken är mellanhanden 

mellan texten och den sociala praktiken. Dessa processer ser olika ut beroende på i vilken social 

kontext de utförs. När något uttrycks så sker det alltid i ett sammanhang. Diskursanalysens 

kontextuella nivå har som syfte att visa hur historiska, sociala, kulturella och politiska 

sammanhang påverkar betydelsen av en text.32 Inom en diskursordning finns olika diskursiva 

praktiker och det är genom dessa praktiker som fotografierna produceras och tolkas/konsumeras. 

Diskursiv praktik innebär då de praktiker som är bundna till de texter/bilder som analyseras på 

den textuella nivån. Den diskursiva analysen kan då beskrivas som en metod att genomskåda och 

synliggöra de olika diskurser/processer som kämpar om att ge ”tecken” och ”mönster” dess 

betydelser. Detta kan leda vidare till att dessa tecken blir så självklara att de uppfattas som 

naturliga och därmed kan tas för givet och ses som en ”sanning”.   Det innebär att det i analysen 

söks efter återkommande och repetitiva mönster, som på grund av sina upprepningar till slut kan 

uppfattas som något naturligt, som en diskursiv praktik. Intertextualitet är därmed en metod för 

att tolka och analysera olika texters/bilders relation till varandra, intertextuella kedjor, till exempel 

samma motivs olika betydelse i olika fotografier.33 Det är detta som Winther Jørgensen och 

Phillips menar med att kommunikativa händelser alltid bygger på tidigare händelser.34  

Social praktik syftar till att diskurserna formar och förändrar den sociala verkligheten samt att 

den sociala verkligheten formar och förändrar diskurserna, det vill säga att de konstituerar 

varandra.35 Yvonne Hirdman menar att genussystemet är ett exempel på diskurs, en 

ordningsstruktur av kön och att denna ordning av människor i genus numera är grunden för 

sociala, ekonomiska och politiska ordningar. I denna struktur finns ”två bärande bjälkar” där den 

ena är, isärhållandet av manligt och kvinnligt, dikotomin, där manligt och kvinnligt inte bör 

blandas. Den andra ”lagen” är logiken om hierarkin vilket innebär att det är mannen som är norm, 

och det är därför mannen som utgör normen för vad som är det normala och generella. Genom att 

                                                
31 Rose, Gillian (2001/2007), Visual methodologies, SAGE Publications, London. s. 79. 
32 Winther Jørgensen, Marianne, och Phillips, Louise (2000), s. 112. 
33 Ibid s. 85 f. 
34 Ibid, s. 77. 
35 Ibid, s. 74 ff. 
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betona isärhållning legitimeras den manliga normen.  Hirdman menar att ett slags 

“genuskontrakt” upprättas mellan könen som innefattar hur förhållandet mellan könen ser ut både 

socialt, ekonomiskt och politiskt. Detta genuskontrakt kan innefatta egenskaper, utseende, tankar, 

sexuellt beteende men även sysslor, intresse- och arbetsområden och lämpliga platser att finnas 

på. Diskurserna manligt och kvinnligt synliggör kön som de roller och uppgifter som vi har 

tilldelats enligt kontraktet, och som genom förväntningar och föreställningar, som rör kön, 

ständigt reproduceras både i samhället och hos den egna individen. Vi ”ärver” Genuskontraktet 

från generation till generation och fostras så in i könsmaktsordningen. Män återskapar genom 

patriarkatet sin överordning och kvinnor återskapar sin underordning genom att på olika sätt, 

omedvetet eller medvetet, bekräfta männens överordning.36  

1.7 Teori/tolkningsram 

1.7.1 Socialkonstruktionism 
Vetenskapsteoretiska frågor som en forskare reflekterar över är till exempel vilken synen på 

kunskap, på människan, på verkligheten och på människan i vårt samhälle.37 Den teoretiska 

utgångspunkten i denna uppsats är socialkonstruktionistisk teori. Den socialkonstuktionistiska 

teorin är en gemensam beteckning för flera olika nyare teorier om kultur och samhälle. 

Socialkonstruktionism visar att vår uppfattning av världen beror på kulturella och historiska 

sammanhang snarare än att verkligheten bestäms av yttre förhållanden.38  

Socialkonstruktionismen beskriver också att vår uppfattning av verkligheten endast är en 

tolkning(vår) av denna och att den därför inte kan göra anspråk på att ge en sanningsenlig och 

objektiv bild. Genom delade, liknande tolkningar av världen kan vi bygga upp en kultur där vi 

använder oss av samma associationer och delade meningar.39 Det är detta delade språk, som 

Stuart Hall kallar representationer, språket bestående av text, bild, symboler, fotografier, konst 

etcetera. 40 Det är dessa representationer som bär och uttrycker mening och som gör att vi förstår 

varandra. Både mottagaren och sändaren är avgörande för hur budskapet producerar mening, 

meningen är relationell.41 Hall menar att, om vi inom en kultur har samma associationsmönster 

                                                
36 Hirdman, Yvonne (1988). Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning. Ingår i Furuland, 
Lars & Svedjedal, Johan, red. (1997). Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
s. 400 ff. 
37 Kullberg, Birgitta (1996, 2008), Etnografi I klassrummet, Malmö: Studentlitteratur, s. 57. 
38 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), s. 11. 
39  Burr, Vivien (1995, 2003), s. 6. 
40 Hall, Stuart (1997), Representation, Cultural Representations and Signifying Practices,	  London: Sage. s. 17 ff.	  
41 Ibid, s. 32. 
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innebär det att vad en bild visar, alltid får en betydelse genom att vi tolkar den.42 Eftersom 

verklighetsuppfattningen av kulturella och historiska faktorer ändras med tiden så ändras också 

verklighetsuppfattningen över tid. Vi bildar och uppnår kunskap genom samma sociala 

interaktion som vi skapar vår världsbild ifrån.43 Det finns alltså ingen objektiv bild av 

verkligheten som kan förklara olika sociala företeelser.  

En kritik som ofta framförs om socialkonstruktionism är att om identiteter ”bara” är 

konstruktioner borde det vara lätt att ändra på dem. Winther Jørgensen och Phillips menar att de 

flesta socialkonstruktionister är ense om att det sociala fältet är väldigt fastlåst och styrt. Trots att 

fenomen som kön, sexualitet och identitet är kontingenta. Det vill säga att ”subjektet är 

överdeterminerat, det har principiellt alltid möjlighet att identifiera sig på olika sätt i en bestämd 

situation. En given identitet är därför kontingent, möjlig men inte nödvändig”.44 En annan kritik 

som ofta riktas mot socialkonstruktionismen är att verkligheten inte skulle finnas bortom 

diskursen. Winther Jørgensen och Phillips menar att innebörder och representationer av 

verkligheten är väl så verkliga. Den materiella verkligheten existerar också men får bara mening 

genom diskurser och i mellanmänskliga relationer.45 I föreliggande arbete innebär en 

socialkonstruktionistisk ansats att jag ser på representationer i min empiri som en praktik som i 

sig konstruerar verkligheten och skapar mening. Verkligheten är inte något som finns ”där ute”. 

Vivien Burr tar fasta på fyra olika nyckelbegrepp som binder samman socialkonstruktionismen.46 

Den första är en ”kritisk inställning till självklar kunskap”, vilket innebär att kunskap är ett 

resultat av hur vi kategoriserar världen, inte en spegelbild av den.47 Den andra premissen är 

”historisk och kulturell specificitet”. Detta innebär att beroende på Var, Hur, När och Vem som 

upplever världen så blir bilden av världen olika. Vilket i sin tur innebär att fenomen som sociala 

relationer och identiteter, är föränderliga över tid.48 Den tredje premissen är ”samband mellan 

kunskap och sociala processer”. Här betonas att kunskap skapas och omskapas i den sociala 

interaktionen, genom förhandling människor emellan, om vad som ska betecknas som rätt eller 

fel.49 Den fjärde premissen är ”samband mellan kunskap och social handling”. Här beskriver Burr 

hur vissa handlingar är mer möjliga än andra i ett visst samhälle.50 Vissa handlingar räknas som 

                                                
42 Hall, Stuart (1997), s. 18.	  
43 Ibid, s 6 f. 
44 Winther, Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), s. 51. 
45 Ibid s. 51. 
46 Burr, Vivien (1995, 2003), s. 2 ff. 
47 Ibid, s. 2 f.  
48 Ibid, s. 3 f. 
49 Ibid, s. 4 f. 
50 Ibid, s. 5. 



 

 
 

16 

otänkbara och bestraffas medan andra främjas och räknas som naturliga.51 Reflexivitet är också 

något som Burr pekar ut som en väsentlig del inom socialkonstruktionismen. Hon säger att 

socialkonstruktionister också betraktar sina egna studier som diskursiva konstruktioner, som 

också behöver analyseras, och att detta betyder att en studie bara är en version av många sätt att 

framställa världen på.52 

1.7.2 Performativitet, identitet och konstruktion 
Judith Butlers teorier om performativitet fokuserar på identitet som konstruktion och genus som 

en diskursiv praktik. Butler menar att identiteten är performativ, den skapas av handlingar som i 

sin tur vilar på upprepningar och kopiering av konventioner. Genus är inget som vi är, det är 

något som vi aktivt utför. Dessa aktiva handlingar är återkommande upplevelser och 

uppspelningar av betydelser, som är kulturellt etablerade. Handlingarna är kollektiva på ett sådant 

sätt att de följer kulturella betydelsebärande och föreskrivna normer, men det är vi som individer 

som utför dessa handlingar och upprepningar. Det är också i små förskjutningar eller vad som kan 

kallas de ”misslyckade” repetitionerna som normen tydligast framstår som konstruerad. 53 

Performativitet kan då beskrivas som en kedja av återkommande liknande händelser, som aldrig 

avslutas utan hela tiden konstruerar genus och identitet, som till exempel återkommande mönster i 

en rad liknande porträttfotografier. 

 

1.8 Tidigare forskning 

De senaste tio åren har det forskats ganska mycket om fotografi i allmänhet, om kvinnliga 

fotografer och om kön/gender i fotografier, men på grund av denna uppsats begränsade storlek har 

jag avgränsat materialet till forskning som legat närmast mitt eget studieområde. 

1.8.1 Fotografiets komplexitet 
Då denna studies syfte bland annat är att ge en större förståelse för fotografiets komplexitet, blir 

fotografiets anspråk på sanning och skapare av kollektivt minne intressant att undersöka. Christer 

Salestam som har skrivit om fotografiets kulturella ställning menar att fotografiet, som 

kulturarvsförmedlare, fungerar på flera plan samtidigt, som kollektivt minne, som berättelse, som 

meningsskapare och som sanningsförmedlare. Salestam menar att fotografiets komplexitet består i 

                                                
51Burr, Vivien (1995, 2003), s. 7 f. 
52 Ibid, s. 156. 
53 Butler, Judith, ”Performative Acts and Gender Constitution”: Theatre Journal, Vol. 40, No. 4. (Dec., 1988), s. 523 
f, www.jstor.org/pss/3207893 . 
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dess anpassbarhet då ovan nämnda nivåer verkar samtidigt. Det kan alltså på ytan verka väldigt 

lätt att tolka fotografierna, eftersom det ser ut att beskriva verkligheten, samtidigt som det på en 

konnotativ nivå bildar helt andra betydelser som är kulturellt betingade. Lyfts dessutom 

fotografiet ut ur sin kontext kan det få helt nya betydelser och tolkningar.54 Eftersom man vid en 

diskursanalys är intresserad av hur ”sanningar” och företeelser konstrueras i samhället och gör 

anspråk på att berätta ”sanningar”, blir fotografier extra spännande att analysera. Här finner jag 

kopplingen som avgör valet att använda just diskursanalysen som metod och teori. 

1.8.2 Fotografiets innehåll/motiv 
Anja Petersen som studerat porträttfotografiets betydelser vid 1800-talets slut, gör en jämförande 

analys mellan de populära visitkortsporträtten, som var vanligt i borgerskapet och adeln, och 

porträttfotografier som togs på olika institutioner som i fängelser, polisverksamhet och hospital.55 

I den jämförelsen blir det tydligt hur visitkortsporträtten står för den normativa bilden av både 

klass och kön, medan porträtten från de olika institutionerna både bryter och utmanar normen. 

Avhandlingen visar att 1800-talets porträttfotografier bidrog till att befästa människors 

könsuppfattning samtidigt som den allmänna uppfattningen var att fotografier representerar en 

objektiv och sanningsenlig bild av världen.56 

Anja Petersen skriver vidare, med hjälp av Judith Butler, att även begreppet kön kan ses som en 

social konstruktion. Den traditionella indelningen i begreppen genus och kön, där genus stod för 

det kulturellt konstruerade och kön för det biologiskt ursprungliga, ifrågasätts av Butler. Hon 

menar att de kulturella processer som skapar genus även konstruerar begreppet kön och att vi inte 

måste vara kön av naturen. Detta resonemang leder till att den betydelse som vi ger kroppar och 

sexualitet kan ses i ett kulturellt och historiskt sammanhang, där det som setts som biologiskt kön 

istället är effekter av den diskursordning där normen är den tvåkönade heterosexualiteten.57 

Petersen visar fördelen med detta resonemang, där det förmodat realistiska i fotografiska porträtt 

kan ses som uttryck för just sådan könsliggörande praktik. Petersen menar, i enlighet med Butler, 

att kön inte är något man är, utan det är något som görs eller utövas.58  

                                                
54Salestam, Christer (2009) s. 2. 
55 Petersen, Anja (2007), s. 20. 
56 Ibid, s. 154 f. 
57 Ibid, s. 19 f. 
58 Ibid, s. 20. 
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1.8.3 Att undersöka detaljer i fotografier 
Tyrone Martinsson pekar på olika fördelar med den nya digitala bildtekniken, i sin avhandling om 

Nils Strindbergs bilder från Andrée-expeditionen.59 Martinsson tog sig an ett fotografiskt 

material, som redan var känt och som hade visats på olika museer i redan 70 år. 

Avhandlingsarbetet innebar bland annat att analysera expeditionens alla bilder, samt katalogisera 

och framställa en digitalt baserad referenskatalog av bilderna. Martinsson använde den digitala 

bildbehandlingstekniken för att göra en innehållsanalys av Strindbergs fotografier. Genom 

noggrannheten i studiet av olika detaljer, med hjälp av den nya tekniken, i de redan existerande 

fotografierna från expeditionen kunde Martinsson upptäcka nya fakta som förut varit dolda för 

allmänheten. Detta ledde till nya tolkningar av fotografierna. Genom att sedan även använda 

annat material från expeditionen, som dagböcker och tidigare forskning om ämnet kunde han 

också synliggöra fotografiernas diskursiva och sociala kontext och på så sätt få fram ny kunskap 

om Nils Strindbergs roll i expeditionen.60 

 

                                                
59 Martinsson, Tyrone (2006), Nils Strindberg: en biografi om fotografen på Andrées polarexpedition, Lund : 
Historiska Media. 
60 Martinsson, Tyrone (2009), Med digitala verktyg i analoga arkiv: I bildarkivet- om fotografi och digitaliseringens 
effekter, Red. Anna Dahlgren och Pelle Snickars, Mediehistoriskt arkiv nr 13, KB, www.kb.se/soka, s. 144 
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2 BEARBETNING OCH ANALYS 

Empirin för bearbetning och analys har bestått av fotografierna från Augusta Olssons arkiv, med 

fokus på självporträtten i en jämförelse med andra fotografier i arkivets samling. Empirin som 

hämtats från tidigare forskning används också i analysen. I bearbetningen har jag utgått ifrån 

Faircloughs tre olika dimensioner text, diskursiv praktik och social praktik, med fokus på 

diskursiv praktik.61 

2.1.1 Porträttet som maskerad, rollspel och sociala konstruktioner 
Eriksson och Göthlund skriver hur visuell kommunikation med bild kan beskrivas som en 

teckentolkande praktik. Detta menar Eriksson och Göthlund kan förklara varför kroppen har fått 

en sådan stor betydelse i den visuella kulturen. Kroppen kan ses som en yta där kulturella 

föreställningar kan kläs på, eller ristas in, som ett uttryck för en kulturs normer, ideal och 

värderingar.62 Vidare beskrivs hur Erwin Goffman redan på 1950-talet visade att det är i det 

sociala samspelet som vi skapar våra jag genom olika ”performances”, och att det är så vi 

kommunicerar vår identitet med omvärlden. Eriksson och Göthlund menar att mycket av den 

kommunikationen handlar om att visa vår könstillhörighet, ”gender display”, och att en del av 

denna könstillhörighet bestäms av yttre kulturella normer, som synliggörs i bilder.63 Den 

fotografiska bilden gör det möjligt att kunna prova olika roller, iscensätta sig själv genom att den 

kan ge en fiktiv representation av verkligheten med ett verklighetstroget resultat. Anja Petersen 

menar att det inte bara är självporträtten som kan ses som performativa utan hon menar att alla 

porträttfotografier tagna i fotografiateljéer är mycket arrangerade, tillrättalagda och styrda av det 

samtida samhällets normer om hur kvinnor och män skulle agera och se ut.64 Porträttfotografiet 

var konsruerat av både de tekniska förutsättningarna, hur porträtt tidigare hade målats men 

framför allt av ett stort växande behov, hos det växande borgerskapet under 1800-talets slut, att 

kunna skapa ”naturligt” föreställande porträtt att kunna visa i sina hem. Något som bara adeln 

hade haft råd med tidigare. Petersen beskriver hur de bevarade porträttfotografierna förmedlar en 

väldig enkel och åtskiljande syn på kön.65  

                                                
61 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), s. 72 ff. 
62 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2004) Möten med bilder. Analys och tolkning av visuella uttryck. Lund: 
Studentlitteratur, s. 45. 
63 Ibid, s. 45 f. 
64 Petersen, Anja (2007), s. 10 f. 
65 Ibid, s. 29. 
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2.2 Text 

Den första analysnivån i diskursanalysen är den textuella nivån som handlar om hur ett givet 

uttryck/tecken är uppbyggt, det som är betydelsebärande och hur det avkodas. Det är viktigt att 

synliggöra fotografiers detaljer och dess konnotativa betydelser för att i analysen av den 

diskursiva praktiken kunna utgå ifrån detta. 

2.2.1 Fotografiernas denotativa och konnotativa innehåll 

 
Bild 1, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, onumrerat självporträtt av Augusta Olsson. 

 
Denotativ nivå: Bild 1 är en digitaliserad kopia av ett svartvitt fotografi föreställande en ung 

kvinna som håller en liten hundvalp i ett koppel. Hon står med uppsträckt hållning på ett trägolv av 

breda plankor, framför en fondvägg med ett snöklätt vinterlandskap som motiv. Den vinterklädda 

kvinnan bär på en uniformsliknande skräddarsydd mörk jacka med dubbel knapprad och över ena 

axeln bär hon på ett litet gevär som pekar ned mot golvet. Hon bär en vinterfållad mörk lång kjol 



 

 
 

21 

med vit ullig nederkant och på huvudet bär hon en rymlig vit keps i tyg, där det mesta av det 

mörka håret är undanstoppat. Kvinnan, som täcker cirka två tredjedelar av bildytan, står lite snett 

riktad framåt och både hon och den lilla vita hundvalpen, som sitter framför hennes fötter tittar 

rakt in mot kameran.  

Konnotativ nivå: Den unga kvinnans klädsel, hållning och den stolta blicken riktad mot kameran 

mot en bakgrund av ett vinterlandskap, för tankarna till vinter, jakt, krig, uppställda militärer och 

soldater, något som oftast är förknippat till män och inte kvinnor. Den dubbelknäppta vinterjackan 

påminner om en militäruniform, tillsammans med den stolta hållningen och geväret över axeln. 

Den stolta hållningen och geväret visar beredskap till handling. Vanligtvis är bilden av hund, gevär 

och vinterlandskap förknippat med jakt, men eftersom hunden är en valp så blir det en motstridig 

konnotation. En hundvalp förknippas med omvårdnad, lekfullhet, behov och lojalitet. Kvinnan bär 

en vit fluffig keps på huvudet som i sin form som keps kan associeras till arbetarklass, uppror och 

proletärer men med sitt stora vita fluffiga tyg mer för tanken till ett mer exklusivt klädmode och ett 

rikt borgerskap. Kvinnan, med sin uppsatta frisyr, den stora kepsen, och den upprätta hållningen 

ger en känsla av stolthet, bestämdhet, självsäkerhet och en egen vilja. Det syns att vinterlandskapet 

är en målad fondvägg och att kvinnan och hunden är placerade på ett golv, vilket ger ett intryck av 

att de står på en scen och är inomhus, kanske på en teater eller en fotografiateljé. Bilden av det 

molniga, mörka vinterlandskapet i bakgrunden, träd med kala grenar, ger en ödslig, övergiven, kall 

och lite hotfull känsla. Hundvalpen bryter verkligen mot allt det andra i bilden och väcker en 

känsla av litenhet, maktlöshet, sårbarhet, beroende och tillit. Man kan säga att hon avväpnar sig 

själv genom att ha med hundvalpen i fotografiet.  

2.2.2 Intertextualitet 

 
Bild 2-5, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från nr 2-4 är från Kulturhistoriska museets 
arkiv, Nystad, Finland, nr 11545, 4658, onumrerat självporträtt. bild 5 av Annie Oakley är hämtat från websidan 
cherry-tree.weebly.com/annie-oakley. 
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Bilderna ovan visar detaljer från fyra olika fotografier föreställande olika situationer där personer 

har gevär, alla tagna från slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Alla fyra bilderna är tagna 

i en fotografiateljé. Här kan vi tydligt se exempel på fyra olika bilders intertextualitet. Bilden 

längst till höger är ett fotografi av Annie Oakley, detta är fotograferat runt tjugo år tidigare än 

Augusta Olssons självporträtt med gevär. Annie Oakley, från USA, var redan då världskänd för 

sitt prickskytte med gevär, och hon hade vunnit mot den då främsta manliga prickskytten i USA. 

Musikalen ”Annie get your gun”, är baserat på hennes liv. Fotografiet av Annie Oakley är tydligt 

arrangerad, där hon står framför en fondvägg föreställande en vinter skog, hon håller geväret med 

båda händerna vilande på armen och är riktat bakåt, hon är i viloläge, som att hon just slutat att 

skjuta. Det är mycket möjligt att Augusta Olsson kände till Annie Oakley. Augusta Olsson står 

också tydligt i en ateljé, med en liknande fond bakom sig. Bredvid Annie Oakleys långa gevär ser 

Augustas gevär litet ut, geväret hänger över hennes axel pekandes ner mot marken, som om hon 

bara bär på det. Förutom det lilla geväret har hon också en liten hundvalp sittande framför sig, och 

jämför man hundvalpen med de andra två hundarna på bilden till vänster om henne, ser även 

valpen liten ut och verkar oduglig i en jaktsituation. Här får samma motiv av kvinnor med gevär 

olika betydelse i olika fotografier, och det som är gemensamt med de två fotografierna med en 

kvinna och gevär är att de utmanar den rådande normen om vilka som vanligtvis handskas med 

gevär. Den mer normativa bilden från den tiden är ju av män som soldater eller jägare som vi ser i 

de två vänstra fotografierna, båda hämtade från Augusta Olssons arkiv. Detta för oss in på vilka 

diskurser som verkar i de olika fotografierna. 

2.3 Diskursiv praktik  

Olika diskursiva praktiker som berörs i fotografierna är diskurser kopplade till klass, genus- och 

könsordningen. Exempel kan vara vad som räknas som manligt och kvinnligt, hur kvinnor och 

män enligt diskursen ska klä sig, hur människor ska vara som män och kvinnor, hur de ska hålla 

sina kroppar, vilka miner och gester och hur blicken kan användas och vems blick som används.66 

Inom dessa diskursiva ordningar ryms även praktiker som till exempel krig, jakt, cykling, kläder, 

hattar, poser och blickar.  

2.3.1 Den normativa könsordningen utmanas 
När det gäller självporträtten är ju avsändare och mottagare samma person och det går att förstå 

att självporträtten togs i lite olika syften. Bland annat finns det flera sviter tagna vid samma 

tillfälle då det förefaller som att Augusta Olsson försöker lära sig hur ljuset faller på ansikte och 

                                                
66 Petersen, Anja (2007), s. 20 f. 
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kläder, och att hon även testar olika bakgrund mot olika ljus för att då få fram olika kontraster.  

 

 
Bild 6-11, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från onumrerade självporträtt av Augusta 

Olsson. 
 
Även här är Augusta Olsson både fotograf och modell, och hennes sätt att drömmande blicka ut, 

är traditionsenligt med normen hur porträtt togs av kvinnor under denna tidsepok. När hon 

däremot genom att försöka utveckla den rent tekniska sidan av fotograferandet, genom ett eget 

experimenterande med kameran, utmanar hon den rådande könsdiskursen, där teknik hörde till 

mannens domän. Många av de andra självporträtten bryter också mot den normativa 

könsordningen som fanns i nittonhundratalets början, där kvinnor skulle vara passiva, inåtvända, 

svaga och känslomässiga.67  

 
Bild 12-16. Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detalj från nr 4658, onumrerat självporträtt, 4390, 

onumrerat självporträtt, 3893. 
 
I självporträtten har Augusta Olsson ofta arrangerat sin egen kroppshållning och använt olika 

rekvisita enligt principer som vanligtvis hörde till männens domän, till exempel med rekvisita 

som gevär eller cykel och att hon är aktiv, handlingskraftig, utåtriktad och med en blick som är 

uppfodrande, riktad rakt mot kameran. Jämför med kvinnan i mitten av bilderna 12-16, som har 

den mer normativa posen för en kvinna, med en mjukare hållning, där blicken inte är riktad mot 

kameran och där hon håller en bukett blommor i handen. Bara det faktum att Augusta Olsson var 

en kvinnlig fotograf gör att den normativa bilden av vad som ses som kvinnligt utmanas, även om 

det börjat bli ett ”tillåtet” yrke, om man som kvinna hölls sig inom ateljén. 

                                                
67 Petersen, Anja (2007), s. 47. 
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2.3.2 Den performativa könsordningen 
Den normativa könsordningen stämmer däremot in på hur Augusta Olsson fotograferar andra 

kvinnor och hur modellerna var arrangerade, där kvinnorna ofta fotograferades i hellånga  mörka 

klänningar, med långa ärmar och höga kragar. Kvinnorna placerades i mitten av bilden i en stilla 

pose, ofta med en mjuk böj i svank, handled eller nacke. Kroppens hållning och blicken var 

respektabel och tilltalande. Ibland togs porträtten sittande på en stol eller pall med händerna i knät 

och knäna tätt tillsammans.  

Fotografen Augusta Olssons sätt att skapa porträttfotografier byggde på tidigare sätt att 

porträttera, men hon var också beroende av kundernas egna önskemål för att kunna konkurrera 

inom branschen. Fotografierna måste anpassas efter den tidens mode och smak. Anja Petersen 

studier visar att porträttfotograferingen snabbt fick olika regler vad gällde mode och estetik, som i 

förlängningen betydde att inrätta sig efter rådande normer och ideal.68 Det gavs ut skrifter med 

råd hur man bäst skulle låta fotografera sig. Viktiga detaljer som pekades ut var till exempel hur 

posen, kläderna, håret och smink skulle se ut. Däremot skulle man låta fotografen bestämma när 

man väl kom till ateljén. Det var därför viktigt för fotografen att visa sitt kunnande inom området. 

Det gjorde det lättare för kunderna som inte alltid var vana vid hur ett fotografi skulle arrangeras 

efter senaste mode. Detta skapade en upprepning och en liktydighet i hur fotografierna såg ut och 

det blev en del i processen att göra porträttfotografiet till en stereotyp mall.69 Stilen, posen, 

kläderna, blicken och rekvisita användes på samma sätt, men det fanns olika regler för män och 

kvinnor. 

 
Bild 17. Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, onumrerat självporträtt. 

                                                
68 Petersen, Anja (2007), s. 34 f. 
69 Ibid, s. 35. 
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I bilden ovan sitter en man på en pall och Augusta Olsson har placerat sig själv i hans knä, 

mannen har ena armen runt hennes rygg och håller handen runt midjan. Augusta Olsson tittar ner 

mot honom, leendes och tittar rakt mot mannen, samtidigt som hon själv håller självutlösaren till 

kameran i handen. Mannen tittar blygsamt mot henne men ser henne inte i ögonen. Här är 

Augusta Olsson både fotografen, den som arrangerar bilden och den som avgör när fotografiet ska 

tas. I det här fotografiet störs den diskursiva könsordningen. Det är hon som tar beslut, det är hon 

som är på väg och det är hon som har makten över sitt liv. Här bryter hon definitivt mot den 

rådande bilden av hur en kvinna skulle vara. 

2.3.3 Den performativa blicken 
Hur blicken är riktad har diskuterats mycket inom den feministiska bildteorin, där det beskrivs att 

blicken även fungerar som en könsmarkör. Att titta rakt mot kameran i ett porträtt har ofta tolkats 

som en position med makt, att kunna titta tillbaka och att ha makten över sin egen blick. Det har 

utvecklats strategier för hur kvinnors blickar har avväpnats i porträttkonsten.70 Personen med 

blicken rakt mot kameran i porträttet har då setts som ett subjekt och med tecken på aktivitet.71  

 

 
Bild 18-23. Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Finland, detaljer från nr 4105, 4104, 4287, 3831, 3805, 3949.  
 
De avporträtterade kvinnorna i arkivet är ofta lika, som en mall som återupprepas, fast det var 

porträtt på helt olika personer. Kvinnorna på fotografierna i arkivet är ofta klädda i mörka 

klänningar med hög krage, frisyrerna är snarlika med stramt bakåtkammat hår uppsatt i en knut 

där bak, alla i halvprofil. Lägg märke till att både halsband och blomma är samma, på de två 

vänstra fotografierna, vilket tyder på att fotografen Augusta Olsson hade rekvisita som lånades ut, 

för att kanske rama in ansikten tydligare, eller för att fotografen skulle komma så nära det 

borgerliga idealet som möjligt. Blicken är distanserad, som försjunken i egna tankar. Det är 

väldigt sällan de avporträtterade kvinnorna bär hatt, vilket kan visa att just att bära hatt för 

                                                
70 Petersen, Anja (2007), s. 43. 
71 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2004), s. 59  f. 
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kvinnor var en klassmarkör där, att bära hatt markerar överklassen. 
 

 
 
Bild 24-33. Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från onumrerade självporträtt av Augusta 
Olsson. 
 
Om man jämför självporträtten av Augusta Olsson ovan, går det tydligt att se att hon ger sig själv 

mycket större utrymme av bildytan, hon ger sig också fler valmöjligheter när det gäller hur hon 

riktar blicken, vad hon har på sig för rekvisita, som hattar, klänningar, små attiraljer och hur hon 

agerar. Även om hon också har den drömmande blicken ibland så är det lika vanligt att hon med 

bestämd min tittar rakt in i kameran, flörtar med en blyg ung man, har närhet till annan kvinna 

eller att hon sträcker på sig med stolt hållning. En del hattar visar att hon ägde det senaste inom 

modet för den tiden, olika hattar för olika syften. Hattarna varierar från kepsar som associerar till 

segling, käcka kepsar, fräcka hattar, stilrena modehattar och folkdräkts hätta. Hon kan agera allt 

från seglare och fäbostinta till rik nobel överklass dam. Det är tydligt att hon leker med olika 

identiteter, att hon performativt prövar olika identiteter, både när det gäller kön och klass. 

Eriksson och Göthlund beskriver hur fråntagandet av en egen blick i ett porträtt kan göra personen 

till ett inaktivt objekt, där betraktaren kan observera personen i porträttet i lugn och ro, som vore 

det ett föremål. Samtidigt beskrivs det att blicken också måste sättas i samband med den övriga 

kontexten i bilden, som gester, poser och annat som händer i bilden.72 Detta är också något som 

tas upp av Anja Petersen där olika blickar har kategoriserats som till exempel blicken rakt in i 

kameran, blicken mot något eller någon inom fotografiet, en blick ut mot fjärran eller att inte 

verka se på något alls. Inom porträttfotografiet är det vanligast att kvinnorna blickar ut mot fjärran 

eller som inneslutna i sig själva. Men även män blickar ofta ut i en fjärran blick. Det skulle kunna 

beskrivas som en längtan, ett drömmande eller som en frånvaro. Men det kan också ses som något 

framåtblickande och som beslutsamhet, eller som ett sätt att visa sin makt i att inte behöva nedlåta 

sig till ögonkontakt med en betraktare. Därför är det viktigt att ta hänsyn till kontexten som 

blicken ingår i.73 

                                                
72 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2004), s. 59 f.  
73 Petersen, Anja (2007), s. 44. 
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2.3.4 Porträttfotografier i helfigur 

 
Bild 34-39. Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från 4342, 4352, 4267, 4272, 4202, 4243. 
 
Petersen beskriver något hon kallar för aktiv passivitet i fotografier, där visitporträtten i sig kan 

uppfattas som passivt frusna fotografier, där poser i första anblicken kan ses som passiva men 

som vid en närmare studie tvärtom kan visa sig innehålla tecken på aktivitet. Till exempel kan en 

ihopsnörd midja, eller en spänd kropp vara en symbol för aktiv handling, fast meningen med den 

aktiva handlingen kunde vara att förmedla sprödhet och inaktivitet.74  

I porträtten ovan av kvinnorna i svart, blir detta tydligt då både snörda midjor och spända kroppar 

är det vanliga, samtidigt som den rigida, uppsträckta kroppshållningen också kan vara tecken på 

en stolt, lugn beslutsamhet. 

Petersen berättar också att det vanligaste när man fotograferade kvinnor i helfigur under denna 

tidsperiod var att de var arrangerade som om de var inomhus. Petersen beskriver detta som om de 

var på ”visit”, att då var de redan inbjudna eller så var det dem som tog emot besökare som kom 

på visit, då den passivt, inbjudande posen kunde vara lämplig.75 Detta stämmer mycket bra 

överens på bilderna 34-39 från arkivet, där alla kvinnorna är svartklädda och med höga 

halskragar.  Rekvisitan runt omkring är ett bord, en stol eller något annat att vila ena handen mot. 

Precis som i de sittande porträtten intar de den lugnt vilande, drömmande blicken riktad 

någonstans långt borta. De har ingen hatt eller ytterkläder på sig. Lägg märke till kvinnan längst 

till vänster som håller i ett fotoalbum med just de här visitkorten i. Där har hon säkert kunnat 

bläddra fram vilken pose hon vill välja att ställa sig i.  

                                                
74 Petersen, Anja (2007), s. 47 ff. 
75 Ibid, s. 30. 
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Bild 40-46, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från onumrerade självporträtt av Augusta 
Olsson. 
 
Om vi istället tittar på bilderna 40-46 av Augusta Olsson ser vi att hon i de flesta fotografierna är 

placerad som om hon är utomhus, hon har ytterkläder och hatt på sig i de flesta bilderna, om det 

inte föreställer sommar ute då hon istället har sommarklänning och hatt. Kläderna är betydligt mer 

varierade och skiftande både i utformning och färg. Hon bär på en promenadkäpp och handskar 

på flera av fotografierna, som ett tecken för aktivitet. Hon hör till dem som kommer utifrån och 

avlägger visit. De flesta av hennes kläder konnoterar överklass, då de är välsydda, figursydda, i 

olika dyrbara material, med mycket detaljer på, liksom hattarna som dessutom är väldigt 

extravaganta. Hon bär kläderna med mycket stolt hållning. Augusta Olsson spelar och klär ut sig 

som en rik dam som kan ta sig friheten att kunna välja vem hon vill vara och vad hon vill göra. 

Även om Augusta Olsson också har ihopsnörd midja och intar stela poser så ger det ändå inte 

samma känsla av sprödhet och inaktivitet som i de andra kvinnoporträtten, tvärtom så finns det ett 

bredare register med fler andra slags symboler som kopplas till utomhusaktiviteter som jakt, 

segling och promenader.  

I porträtt med män i helfigur var det en vanlig tradition att bära ytterrocken eller kostymen på, 

som om de just klivit in från den yttre världen, precis som Augusta som ofta bär ytterrock och hatt 

på i självporträtten. Männen lutar sig ofta med ena handen på ett bord eller en stol, kanske med en 

käpp i handen. Ofta föreställde fondväggen i bakgrunden ett draperi, kolonner eller en pampig 

interiör, eller så var det en landskapsbild. Interiören kunde bestå av ett fint bord, en stol eller ett 

staket, även golvet kunde vara täckt av en matta med simulerat gräs. Beroende på hur bilden var 

uppbyggd kunde man avläsa vilken samhällsklass som skulle representera. Adelns män och 

kungligheter skulle lägga hatten på bordet och mannen skulle hålla sina handskar i höger hand 

medan vänster hand skulle lätt vila mot bordshörnet. Alla dessa signaler var tecken på olika koder 
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som visade vilken klass man hörde till, och att man var en man. Dessa koder hade följt med från 

tiden då man avporträtterade adeln med oljemålningar.76 

 

 
Bild 47-51, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från nr 4263, 4251, 4135, 3811, 3959. 
 
I arkivet är det vanligt att männen som porträtterats i helfigur, antingen har armarna i kors eller 

handen i sidan. Mest vanligt är, att klä ut sig och spela en godsherre som har ena handen innanför 

rocken som om de står och blickar ut över sina ägor.  

2.3.5 De performativa detaljerna 
Följande exempel från arkivet visar vilken skillnad det kan bli i uttryck beroende på små detaljer i 

kontexten som hur händer, armar och ben placeras. 

 
 
Bild 52 -58 Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från nr 5328, 4051, 4292, 4367, 2147, 4363, 
3862. 
 
Kvinnorna vilar ofta händerna på rekvisitan eller på sina knän, de håller ihop benen vilket ger en 

bild av vilsamhet, varsamhet, lugn, följsamhet och grace. De har ibland en blomma, en bok eller 

en näsduk i handen. Petersen beskriver hur den ledigt nonchalanta stilen för män i porträtt blev 

modernt precis i slutet av 1800-talet. Det beskrivs hur män med handen, armen eller benet kunde 

ta en mer utbredd plats, och fastän ställningen var helt stilla så var det ett aktivt sätt att ta extra 

                                                
76 Petersen, Anja (2007), s. 30 f. 
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utrymme av förgrundens bildyta.77 Männen skulle också bära kostym och vigselring för att 

markera sin klass och status.78 
 

 
 

Bild 59-64, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från nr 4422, 4540b, 4426, 4713, 4096, 
4124. 
 
Männen på detaljer från fotografier ovan sitter lite mer ledigt och nonchalant. De sitter 

rakryggade men samtidigt tillbakalutade, armen kan vara böjd och tar plats eller hålls i kors, och 

det ena benet korsas ofta över det andra eller så sitter de bredbent. Även här kan porträtten av män 

uppfattas som passiva genom de frusna porträttens stillhet, men genom de beskrivningar som 

gjorts ovan som till exempel platstagande, greppande, spelande visas andra tecken på aktivitet än 

fotografierna på kvinnor. 
 

 
 

Bild 65-72. Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från onumrerade självporträtt av Augusta 
Olsson. 
 
En del poser och attiraljer i Augusta Olssons självporträtt, som en knuten hand i sidan, 

promenadkäpp, gevär hängandes över axeln, sittandes på en cykel, att ha en aktiv uppsträckt 

hållning, att ta plats, att bära ett litet ankare som spänne eller hållandes en självutlösare är alla 

performativa tecken på aktivitet, bestämdhet och pondus. Det ger också signaler att vara bestämd, 

att ta kontroll och att vara fri att gå vart som helst. Detta liknar mer de performativa tecken som 

brukar vara kopplade till att vara man. Men andra tecken i Augusta Olssons självporträtt har mer 

kopplingar till att höra till överklassen, där både män och kvinnor bär hattar, käppar och handskar 

och snarare visar skillnad i klasstillhörighet än att vara tecken på skillnad mellan kön. Här kan 

man säga att Augusta Olsson mixar mellan den manliga och kvinnliga diskursen men även mellan 

diskurserna kön och klass.  
                                                
77 Petersen, Anja (2007), s. 40. 
78 Ibid, s. 35 ff. 



 

 
 

31 

En del andra fotografier från Augusta Olssons arkiv bryter både mot den normativa etnicitets- och 

könsordningen. 

 
Bild 73-81, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från 3894, 4286, 4231, 366, 4886, 4915, 
4285, 4286, 4232. 
 
De tre bilderna längst till vänster har alla kopplingar till olika etniska minoriteter, en kvinna med 

romska attribut och två kvinnor med samiska, där olika koder kopplas till exotism. Kvinnan med 

romska kläder håller upp sin sjal som ett tecken på att hon dansar, den andra bilden där har 

kvinnan samiska kläder som kod men också att hon står på ett par skidor, den tredje kvinnan har 

utsläppt hår som är ett tecken på frigjordhet och något ursprungligt, vilt och exotiskt. Den fjärde 

kvinnan från vänster bryter mot den normaliserade klädkoden för kvinnan med sina kläder och 

med sin kroppshållning och blick. Bild fem och sex från vänster visar män som bryter mot den 

traditionella bilden av en man med våra ögon sett när det gäller klädsel, men antagligen inte för 

den tidens manliga ideal, båda de bilderna är kopplade till idrott, muskler och medaljer vilket än 

idag är kopplat till männens värld. I de tre bilderna från höger blir det väldigt tydligt att ateljén är 

ett performativt rum där det synliggörs att det är en slags teater som försiggår i fotografiateljén. 

Det är i dessa fotografier, som bryter mot normen om den borgerliga mannen och kvinnan, som 

det blir extra tydligt varför de normaliserande fotografierna, genom sin enträgna upprepning, kan 

uppfattas som något sant och naturligt. En artikulering mellan diskurser kallar Norman Fairclough 

interdiskursivitet. Det betyder att om man för in diskurser och genrer från andra diskursordningar 

så går det att förändra en diskursordning. Men det går också att förändra diskursordningen genom 

att mixa de redan existerande diskurserna på ett nytt sätt med varandra. Detta leder till en 

sociokulturell förändring.79 

2.4 Social praktik 

Några konkreta exempel på diskurser som format fotografierna som analyserats tidigare är 

diskurserna genus, kön, etnicitet och klass. Social praktik syftar till att diskurserna formar och 

förändrar den sociala verkligheten samt att den sociala verkligheten formar och förändrar 

                                                
79 Fairclough Norman, Discourse and Social Change, Polity Press, Cambridge 1992, s. 124 ff. 
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diskurserna, det vill säga att de konstituerar varandra. Augusta Olssons porträttfotografier 

fungerar i sin upprepande karaktär som konstituerande när det gäller formuleringen av kön, genus, 

etnicitet och klass. Den diskursiva analysen har visat olika exempel på hur Augusta Olsons 

porträttfotografier av andra kvinnor har bidragit till att upprätthålla existerande normer, ideal och 

konventioner om hur kvinnor skulle vara, däremot har många av hennes självporträtt utmanat den 

könsordningen. Genom upprepade mönster av poser, blickar, kläder och olika rekvisita i 

porträtten verkar de rådande normerna för kvinnor och män performativt i porträttfotografierna. 

Olika detaljer som kläder, händer och hår, rekvisita som näsdukar, handskar, smycken, mössor, 

gevär, cyklar och promenadkäppar, användes både av fotografen och kunden, för att visualisera 

kön och klass. Augusta Olssons porträttfotografier bidrar därigenom till att reproducera de 

rådande könsnormerna. Men å andra sidan var hon styrd av den sociala praktik, med rådande 

könsnormer, som fanns i handledningar för hur man skapar bästa porträtten, tydligt beskrivna i 

tidningar, magasin och böcker. Dessa handledningar fungerade som en mall för hur borgerskapets 

kvinnor och män skulle se ut och hur de skulle bete sig. Augusta Olsson, som var beroende av att 

verka kunnig, förtroendeingivande och känna till det senaste inom porträttfotografering, för att få 

många kunder, blev då tvungen att återskapa dessa mönster i sina porträttfotografier på män och 

kvinnor. Vi kan då se att det är de för den tiden rådande diskursordningar som styr hur Augusta 

Olsson tar sina porträttfotografier. När det gäller hennes egna självporträtt kan vi se att hon 

känner sig mycket friare att experimentera och bryta rådande normer för kön. Hon intar ofta, 

enligt styrande diskursordning, mannens position i form av tecken på utåtriktade och offentliga 

aktiviteter.    

Den sociala praktiken är alltså det som har format hur fotografierna har tagits av Augusta Olsson, 

i och med att hon alltid måste förhålla sig till det sociala, och Augusta Olsson bidrar då till att 

skapa den sociala praktiken, de konstituerar varandra. Vi kan i fotografierna se olika exempel på 

hur bilden av mannen och kvinnan skapas performativt, genom de handlingar de utför i 

fotografierna. Dessa handlingar kan då ses som imitationer och repetitioner av de koder som 

språket och kulturen har skapat för manligt och kvinnligt, men där Augusta Olsson i sina 

självporträtt leker och experimenterar med samma koder. Den diskursiva praktiken i Augusta 

Olssons självporträtt förändrar den sociala praktiken medan hennes andra porträtt som hon tar 

behåller och förstärker den rådande sociala praktiken. Augusta Olssons porträttfotografier av 

andra personer kan då ses som visuella överenskommelser eller konventioner om kön, klass, 

etnicitet, identitet, mode, självbild och estetik. Det kan beskrivas som att det råder social och 

kulturell konsensus.  
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3 RESULTAT OCH TOLKNING  

Resultatet från diskursanalysen visar att när Augusta Olsson fotograferade andra kvinnor och 

män, på beställning i fotografiateljén, följde hon ganska strikt de performativa köns- och 

klasskoder som vanligtvis användes vid arrangerandet av porträttfotografier i norra Europa under 

början av nittonhundratalet. I porträttfotografierna materialiserades och befästes den normativa 

könsuppfattningen. I de rådgivande böcker som skrevs om hur man skulle förbereda sig inför ett 

ateljébesök och genom porträttalbum, som fanns tillhanda i Augusta Olssons ateljé kunde 

kunderna ”lära sig att se” vad som var en kvinna och vad som var en man, och kunde sen med 

sina egna fotografier känna igen sig, och placera in sig i den ”ideala” porträttbilden. Augusta 

Olsson bryter däremot mot den rådande normativa könsuppfattningen i sina självporträtt. Ateljén 

blir ett rum där hon experimenterar med sin identitet, sin självbild, genom att konstruera sig som 

man, kvinna, överklass, same, jägare eller seglare, i sina självporträtt. Detta gör hon genom att 

bryta mot de performativa koder som visar hur kön, klass och etnicitet konstrueras. Hon använder 

alla attribut och accessoarer som vanligtvis används av män. Klasskoderna bryter däremot inte 

mot könsstrukturen lika ofta i Augusta Olssons självporträtt, där hon tvärtom väldigt tydligt 

använder de vanliga performativa koderna för att ikläda sig rollen som en kvinna från 

överklassen. Augusta Olson använder alla klassmarkörer för ”överklasskvinna” performativt. 

Rekvisitan som ofta används i självporträtten är till exempel hattar, ytterkläder, gevär och cyklar 

som vanligtvis hör till männens rekvisita. 

3.1.1 De performativa koderna i Augusta Olssons porträtt och självporträtt 
Kvinnorna i Augusta Olssons porträtt under de första tio åren av nittonhundratalet konstrueras 

som kvinnor enligt gängse normer för hur borgerliga kvinnor skulle porträtteras. Kvinnorna 

fotograferades ofta i hellånga mörka klänningar, med långa ärmar och höga kragar, med olika 

inomhusfonder i bakgrunden. Kvinnorna placerades i mitten av bilden i en stilla pose, ofta med en 

mjuk böj i svank, handled eller nacke. Kroppens hållning och blicken var respektabel och 

tilltalande. Ibland togs porträtten sittande på en stol eller pall med händerna i knät och knäna tätt 

tillsammans. Kvinnans vita, lena, gracila händer var också ett tecken på idealbilden av den 

borgerliga kvinnan som inte behövde eller skulle arbeta. Håret var ofta stramt kammat i en knut 

därbak och blicken var oftast riktad snett ut ur bilden med en inåtvänd drömmande blick. 

Männen däremot fick ikläda sig rollen av att vara någon som var aktiv utomhus, med fondväggar 

av natur eller pampig miljö med kolonner, fasader eller parkmiljö. Med accessoarer som 

promenadkäppar, cyklar, gevär, hatt och handskar byggdes en tydlig bild av mannen som den 
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aktiva, platstagande, greppande, offentliga och utåtriktade. I porträtt inomhus hade männen ofta 

sin rock kvar som om de just kommit in, och ofta tog de extra plats i bilden genom att sitta 

bredbent, med händerna i sidan eller på knät. 

I många av Augusta Olssons självporträtt använder hon rekvisita och poser som annars var 

reserverade för männen. Hon bär gevär, sitter på en cykel, bär en seglarmössa, tittar rakt in mot 

betraktaren, håller händerna i sidan, bär ytterkläder, käpp, handskar och stora hattar. Samtidigt 

snör hon åt livet, så att midjan blir riktigt smal, tittar ibland drömmandes ut ur bilden, bär på 

blommor, och sitter med benen tätt ihop och ser blygsamt mottagande ut i andra självporträtt. 

Hennes kläder är alltid av dyrbart, exklusivt material i olika mönster och färger. 

3.2 Slutsats och tolkning 

Augusta Olsson var en fotograf som i sin ateljé, med porträttfotografiets mallar, poser, fonder och 

rekvisita, skapade normativa och förebildliga bilder på kvinnor och män. I Augusta Olssons 

porträttfotografier av andra personer, både kvinnor och män, visualiseras en normaliserad köns- 

klass- och etnicitetsuppfattning. Genom att använda ”mallar”, med små olika detaljskillnader, 

blev porträttfotografierna både väldigt enkla upprepningar samtidigt som de var oerhört komplexa 

i sin karaktär. Det upprättas ett helt nätverk av refererande koder som verkar åt flera håll, från 

fotografier till kunder, från kunder till fotografen och från fotografen till fotografierna. Det går att 

säga att fotografiateljén blev en plats, ett rum, där det gick att modellera med sin identitet, sin 

självförståelse, med hjälp av olika attribut och symboler, ofta i försök att närma sig de rådande 

normerna och idealen. I detta samma rum provar Augusta Olsson en annan bild av sig själv och 

sin verklighet, i sina självporträtt, som bryter mot den rådande normen för hur en kvinna både ska 

se ut och vad hon kan göra. Alla dessa performativa koder synliggörs i detaljer som vilka kläder 

som bärs, hur de bärs, hur håret är uppsatt eller inte, liksom hur händerna och kroppen 

positioneras och hur blicken används. Det blir tydligt hur beroende Augusta Olsson var, i sitt yrke 

som fotograf, att visa både att hon själv skulle uppfattas höra till den högre klassen, känna till det 

senaste modet inom porträttfotografiet, veta hur hon skulle arrangera porträttfotografier och 

kunna visa upp många exempel på detta, kunna erbjuda en ateljé med mycket tillhörande rekvisita 

och accessoarer och visa upp en teknisk kunnighet inom området. Hennes egna självporträtt som 

ofta bryter mot könsordningen visar att här hade Augusta Olsson en större frihet att kunna 

experimentera fritt inom både köns-, klass och etnicitetspraktikerna. Både hennes egna 

självporträtt och porträtt på andra visar samtidigt vilket kraftfullt medium fotografiet var för att 

kunna materialisera och reproducera den normativa ordningen för kön, klass och etnicitet men 

också likaväl hur effektivt det gick att bryta mot normerna. 
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4 SLUTDISKUSSION 

Diskursanalysen visar genom flera olika exempel hur Augusta Olssons porträttfotografier 

(re)producerar den rådande bilden av både kön, klass och etnicitet. Eftersom fokus har varit på 

hur kön performeras/framförs i porträttfotografierna är de flesta bildexemplen kopplade till just 

kön i denna undersökning, men arkivets mångbottnade innehåll ger fler möjligheter till andra 

fokus. Under diskursanalysens gång växte en bild fram om hur porträttfotografierna 

generaliserade förståelsen av både kvinnor och män, samtidigt som bilden av vad fotografiet var 

och vad som gick att visa med hjälp av det, blev tydligt. Genom Augusta Olssons självporträtt och 

de få undantag av andra porträttfotografier som bryter mot de rådande normerna, visar Augusta 

Olsson att fotografiet lika väl kan användas för att bryta och medverka till en sociokulturell 

förändring, och att en del av hennes fotografier verkligen hade den effekten. Genom att läsa 

Augusta Olssons brev till sin sons fostermamma och beskrivningarna, om kvinnans situation 

under slutet av 1800-talet, i tidigare forskning, förstår jag nu tydligare vilken enorm press som låg 

på kvinnor, och då också Augusta Olsson, och med vilka effektiva medel som den sociala 

normativa ordningen verkade genom. Jag kan förstå den stora skammen som Augusta Olsson 

upplevde att hon skulle utsätta sin familj för om hon skulle föda sitt barn i Finland och vilken 

kamp det dagligen måste ha varit att försöka bryta mot uppfattningen hur kvinnor skulle vara och 

vad de kunde göra.  Fotografiyrket fungerade verkligen som en öppning och entré för kvinnor att 

kunna ta steget ut till det offentliga livet. 

För att återkoppla till Vivien Burrs fyra nyckelbegrepp som binder ihop socialkonstruktionismen 

går det i resultatet att se att det, som i en första anblick kan ses som självklar kunskap om ett 

fotografi, verkligen inte behöver vara det. De markörer som används för att beskriva genus, kön 

klass och etnicitet visar att porträttfotografiet snarare är ett slags teater där man genom gester, 

olika attribut och olika kroppshållningar spelade till exempel man eller kvinna. Undersökningen 

visar också att beroende på var, hur, när och vem som upplever världen så upplevs och 

performeras bilden av världen olika. Burrs tredje aspekt om socialkonstruktionismen är 

sambandet mellan kunskap och sociala processer, där det blir tydligt i diskursanalysen av 

porträttfotografierna, att det är genom till exempel en social interaktion genom fotografier som 

kunskap skapas och omskapas, genom förhandling mellan människor om vad som ska betecknas 

som markörer för kön, klass eller etnicitet. Fotografierna synliggör, genom upprepning av 

användandet av olika köns- och klassmarkörer, vilka normer som är accepterade som gällande 

normer. Eftersom konstruktionen av genus i och genom bilder är bildpedagogiskt intressant är 

denna undersökning relevant ur ett bildpedagogiskt perspektiv. Att hitta vad som var markörer för 



 

 
 

36 

genus, klass och etnicitet i porträttfotografier för hundra år sedan kan vara en utgångspunkt för 

jämförelser med dagens användning av porträtt inom olika medier, som till exempel ungdomars 

användning av självporträtt inom facebook eller twitter. 

Denna undersökning visar vilket enormt rikt förråd av olika slags fotografier som finns i Augusta 

Olssons arkiv, när det gäller både kön, klass, etnicitet, ålder, en viss geografisk plats, och med en 

tidsaspekt som sträcker sig över femtio år, detta gör arkivet till en guldgruva för framtida 

forskning. Framtida undersökningar utifrån arkivets material skulle kunna fokusera på enbart 

tidsaspekten, där jämförande studier görs om skillnader i hur kön, klass, ålder och etnicitet 

markeras i fotografierna.  
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Augusta Olssons arkiv, Nystads Kulturhistoriska museum, Finland: 
 
Bild 1, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från onumrerat självporträtt av Augusta Olsson. 

Bild 2-5, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från nr 2-4 är från Kulturhistoriska museets 

arkiv, Nystad, Finland, nr 11545, 4658, onumrerat självporträtt, bild 5 av Annie Oakley är hämtat från websidan 

cherry-tree.weebly.com/annie-oakley.  

Bild 6-11, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från onumrerade självporträtt av Augusta 

Olsson. 

Bild 12-16. Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detalj från nr 4658, onumrerat självporträtt, 4390, 

onumrerat självporträtt, 3893. 
Bild 17. Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, onumrerat självporträtt. 

Bild 18-23. Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Finland, detaljer från nr 4105, 4104, 4287, 3831, 3805, 3949.  

Bild 24-33. Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från onumrerade självporträtt av Augusta 

Olsson. 

Bild 34-39. Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från 4342, 4352, 4267, 4272, 4202, 4243. 

Bild 40-46, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från onumrerade självporträtt av Augusta 

Olsson. 

Bild 47-51, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från nr 4263, 4251, 4135, 3811, 3959. 

Bild 52-58. Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från nr 5328, 4051, 4292, 4367, 2147, 4363, 

3862. 

Bild 59-64, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från nr 4422, 4540b, 4426, 4713, 4096, 

4124. 

Bild 65-72. Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från onumrerade självporträtt av Augusta 

Olsson. 

Bild 73-81, Kulturhistoriska Museets fotoarkiv, Nystad, Finland, detaljer från 3894, 4286, 4231, 366, 4886, 4915, 

4285, 4286, 4232. 

 

 
 

 

 
 

 


