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Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte var att undersöka samspelet mellan porträttör och beställare i porträttets fält. 

Med hjälp av tre fallstudier med porträtt från tre olika tidsepoker har samspelet analyserats. 

De tre fallstudierna är Alexanders Roslins porträtt av Fredrik Sparre, Richard Avedons 

porträtt av Jacqueline och John F Kennedy och skolfotografens porträtt av eleven. Bourdieus 

sociologiska terminologi och betraktelsesätt har till viss del använts för att försöka förstå detta 

samspel. Man skulle kunna tro att ett porträtt skapas på ungefär samma vis varje gång men de 

olika porträttens historier i den här uppsatsen skiljer sig markant åt. Även om de olika 

porträttörerna och de olika beställarna har haft olika syften med porträtten, och även om de 

olika fallstudierna är tagna från olika tidsepoker har gemensamma nämnare för alla tre studier 

framkommit. Det intressanta är att se att det finns bredvidaktörer som har stor betydelse för 

färdigställandet av porträtten. Porträttör och beställare verkar inte ensamma i fältet utan fler 

aktörer påverkar processen från idé till färdigt porträtt. Bredvidaktörer som utmärkte sig är i 

Roslins fall Greve de Cauylus, i Avedons fall Jacqueline Kennedy och i skolfotografens fall 

rektorn. Det är aktörer som är med i hela processen, från idé till färdigt porträtt. Porträttörens 

frihet i skapandeprocessen är i alla tre fall begränsad. Det visade sig snart att friheten var 

begränsad i alla tre fallstudier och av olika skäl. I Roslins fall var konkurrensen om uppdragen 

stenhård. Hans framgång med porträttet på Sparre berodde på hans förmåga att lyssna in och 

anpassa sig till betydelsefulla personer i porträttets fält.  Avedon hade en stark längtan till att 

skapa porträtt med djupare innebörd, men kände att han inte lyckats med detta i porträttet på 

Kennedys. Friheten begränsades av tidsbristen samt John F Kennedys motvilja att posera 

stillasittande. Skolfotografens frihet begränsas av strikta regler från företaget hur porträttet 

ska se ut och skolans snäva tidsram och normer.      
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Porträttör och beställare i porträttets fält 
 
Alexander Roslin, Richard Avedon och skolfotografen i relation med beställarna. 
 
 

Inledning 
 

I processen att färdigställa ett porträtt existerar ett ömsesidigt beroende mellan konstnären och 

beställaren. Oavsett om porträttet ska levereras till en betydelsefull person eller om porträttet 

är ett skolfoto är det ett uppdrag som handlar om att förse beställaren med ett minne; ett 

fotografi eller en målning som fixerat beställarens bild vid en viss tidpunkt. Porträttet skänker 

på så sätt en känsla av odödlighet hos den avporträtterade. Utöver den direkt avbildande 

uppgiften kan porträttet uppfylla andra funktioner. Man kan säga att porträttet engagerar två 

olika territorier: den mänskliga formen som subjekt och porträttet som en förmedlare av ett 

vidare och större subjekt. Porträttet kan ses som en förmedlare av religiösa, ideologiska eller 

politiska visioner. Det debatteras om grottmålningarna i Ardeché enbart var ett uttryck för det 

mänskliga subjektet, som ett spår till framtiden likt ”I was here” eller om dessa tidiga verk var 

symboler laddade med mer makt än det rent deskriptiva. I ett av de porträtt som fotografen 

Richard Avedon utförde på familjen Kennedy kan detta större subjekt tydligt avläsas. Det 

politiska budskapet kommuniceras med hjälp av tydlig symbolik. Porträttet är en bild med 

dottern Caroline där enbart en del av John F Kennedys högra sida samt högra hand är synlig. 

Handen omfamnar ömt dotterns axel såsom presidenten omfamnar hela nationen.  

 

John F Kennedy är ett exempel på en beställare som var starkt medveten om porträttets 

symboliska värde. En osäker kroppshållning framför kameran kunde innebära en allvarlig 

politisk nackdel. Likaså var Alexander Roslins kundkrets väl medvetna om detsamma. 

Roslins skicklighet i stoffmåleri och hans känsla för tidens mode gjorde att många 

framstående personer valde just honom. Konstnärens frihet begränsades på så vis i viss 

mening av beställarens önskemål. Det samma gäller kanske beställarna av skolfoton, i högre 

grad än vad vi kanske skulle kunna tro.  Barnet eller framförallt tonåringen är väl medveten 

om att fotot är en möjlighet att iscensätta sin egen identitet och betydelsen av detta. 

 

Porträttets fält består av flera olika aktörer såsom fotografer, konstnärer, privata och offentliga 

personer, myndigheter, tv och press, som strider om något för dem gemensamt, nämligen att 
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framställa en bild där parterna är nöjda. Man kan säga att ett fält är ett system av relationer 

mellan positioner.  Relationen mellan dessa aktörer kan vara mer eller mindre spänd beroende 

på aktörernas önskemål och krav. Konstnärens ambitioner att fullfölja sin idé kan stå i bjärt 

kontrast till beställarens förväntningar. Exempel på detta är Lucian Freuds porträtt av 

Storbritanniens drottning Elisabeth Portrait of the Queen, 2001. Freud har målat henne i hans 

karakteristiska stil och utan förskönande drag. Slutresultatet gillades inte alls av drottningen. 

 
 

Syfte 
Den till skenbart okomplicerade processen att göra ett porträtt i form av en målning eller ett 

fotografi är kanske mer sammansatt än vad man skulle kunna anta. Vår föreställning om 

konstnärens totala frihet i skapandet är till exempel något som vi gärna vill tro på, men 

beställarens egenintressen komplicerar denna frihet. Mitt syfte är att utifrån detta undersöka 

relationerna mellan porträttören och beställaren i porträttets fält. Tre fallstudier från tre olika 

tidsepoker kommer att användas och porträttörens respektive beställarens utgångspunkter 

analyseras. 

 

 
Metod och material  
 

För att undersöka mitt syfte har tre fallstudier använts. I vardera fallstudie har olika material 

samlats in. I studien av Alexander Roslins porträtt på Fredrik Sparre har närläsning av 

konsthistoriskt material utgjort huvudmetoden. I Richard Avedons porträtt på paret Kennedy 

har konsthistoriskt och historiskt material närlästs. Det var dock svårt att hitta bra material i 

detta fall. Det fanns jämförelsevis lite skrivet om just den här fotosessionen, vilket inte var 

förväntat eftersom John F Kennedy precis hade blivit vald till president vid tidpunkten för 

fotograferingen. De få historiska böckerna som fanns att tillgå upplevdes som subjektiva, till 

Avedons fördel. I skolfotografens porträtt av eleven fanns inget konsthistoriskt material att 

studera utan metoden har bestått av telefonintervjuer, webbsidor och närläsning av 

fotografens handbok.   
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Fallstudier 
 

Alexander Roslin och porträttet av Fredrik Sparre, 1753 

 

Det är intressant att studera Alexander Roslin (1718-1793) utifrån kontexten porträttets fält. 

Genom litteraturen blir det tydligt hur konstnärens och beställarens ambitioner hänger 

samman i mer eller mindre invecklade relationer. Relationerna ingår i ett system mellan olika 

positioner och kan vara mer eller mindre åtdragen beroende på aktörernas önskemål och krav. 

Fältet är till stor del en produkt av en samverkan mellan modell, konstnär, betraktare och 

beställare, men kritiker och institutioner påverkar också fältets positioner. Olika konstnärer 

har olika förutsättningar att nå framgång inom fältet.1 Roslins yttre förutsättningar var relativt 

goda. Roslin hade talang och vilja men inte de ekonomiska förutsättningarna. Via sin 

utbildning till skeppsbyggare i Karlskrona upptäcktes hans talang och han fick då möjlighet 

att studera för den framstående porträttmålaren Georg Engelhard Schröder i Stockholm.2 I 

Roslins fall kan man undra hur stor del i hans framgång hans rent konstnärliga ambitioner 

hade och hur stor del som berodde på finansiella ambitioner. Roslin kan ha haft praktiska 

synpunkter på sitt yrkesval att bli just porträttör och insåg nog att en god porträttör skulle få 

god avsättning för sina alster. Roslin kunde också föra sig ogenerat i konstens värld. Hans 

sociala kapital och hans vilja var således en stor tillgång.3. Man kan säga att ingredienser 

såsom talang, vilja, social kompetens, social tillhörighet, kontakter samt kritikernas välvilja 

borgar för en karriär inom fältet.4 I upplysningens tidsepok hotades porträttets fält av bland 

annat kritikerna. Denis Diderot riktade sin uppmärksamhet mot Baptiste Greuzue och Jean-

Honore Fragonard som stod för förnyelsen och då i kraft av att de inte på samma sätt som 

porträttörerna måste leva upp till beställarnas förväntningar.5 

 
                              

Alexander Roslins unika skicklighet i stoffmåleri var ett av hans främsta verktyg när han kom 

till Paris 1752 för att slå sig in på en marknad där en stenhård konkurrens rådde. Han möttes 

                                                 
1 Bordieu, Pierre Konstens regler Det litterära fältets uppkomst och struktur, s12  
 
2 Bjurström, Per Alexander Roslin , s 9 
 
3 Ibid s15-16 
 
4 Bordieu, Pierre Konstens regler Det litterära fältets uppkomst och struktur, s 48 
 
5 Bjurström, Per  Alexander Roslin, s 8 
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av ett starkt motstånd bland de konkurrerande franska porträttmålarna. För dem var svensken, 

Roslin le Suedois, en ovälkommen inkräktare. Med hjälp av bland annat hans skickliga 

stoffmåleri lyckades han dock erövra tillräckligt många marknadsandelar för att etablera sig 

som framgångsrik i fältet. Roslins förmåga att illusoriskt framställa effekterna av struktur, 

färg och belysning på kläder och smycken uppskattades av beställarna. I de dyrbara kläderna 

och smyckena låg underförstått alla koder för det socialt representativa. Porträtt av detta slag 

blev ett av de bästa bevisen för framgång och ståndmässig ställning för beställarna. 

Aristokratin och samhällets överklass slösade bort stora summor på sin egen klädprakt och lät 

sig sedan avporträtteras.6 Många av dessa porträtt skickades runt till sina likar i Europa som 

en slags egen marknadsföring.7 Likhet eller ressemblance var möjligheten till visuell 

identifiering som var speciellt efterfrågad kvalitet och direkt avgörande för om man som 

konstnär skulle få viktiga beställare.8 Någon omedelbar framgång hos kritikerna på grund av 

denna skicklighet var dock ingen garanti. I upplysningens tidevarv, det vill säga 1700-talets 

senare hälft riktades kritik mot alla de professionella porträttörerna och innebar sannolikt i 

första hand en kris eller viss prestigeförlust för porträttörerna som grupp i den nya tiden.  

 

Det var förmodligen varken Roslins skickliga stoffmåleri eller hans förmåga att skapa likhet 

som enbart bidrog till hans väg från en ordinär porträttmålare på den svenska landsorten till en 

polerad internationellt erkänd konstnär. Hans förmåga att anpassa sig efter den franska 

internationellt dominerande traditionen och hans sociala begåvning bidrog i alla högsta grad.  

Fallenheten att uppfatta vad som var gångbart i tiden gjorde honom lyckosam. Han framstår 

därför som en konstnärlig opportunist, vilket kanske var en förutsättning för att bli 

framgångsrik just då snarare än som den store nydanaren av porträttmåleriet.  

 

Roslin hade två förbindelser i det parisiska etablissemanget. Det ena erbjöds genom en 

rekommendationsskrivelse från hertiginnan av Parma och den andra gick igenom den svenska 

beskickningen vilka introducerade Roslin i den franska societeten. Ambassadör Ulrik Scheffer 

assisterades av kommissionssekreterare friherre Sven Bunge samt den tjugoårige volontären 

Fredrik Sparre sedermera greve och konstsamlare och systerson till ambassadören greve Carl 

Gustaf Tessin. Vid ankomsten till Paris träffade Roslin på en betydligt mer heterogen 

kundkrets än i Sverige. Det franska hovet kompletterades inte bara av en egenkär hovadel 
                                                 
6 Olausson, Magnus, Alexander Roslin, s 7 
7  
Lindgren, Merith, Svensk konsthistoria, s 299 
8 
 Ibid .s 7 
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utan också av ett driftigt borgerskap med ämbetsmän och lärda. Det är tydligt att Roslin var 

medveten om betydelsen av kontakter. Roslin var som social karriärist sovrande i fråga om 

den älskvärdhet han visade omvärlden. Fredrik Sparre hanterade han med all upptänklig 

älskvärdhet, väl medveten om att detta var den inflytelserike Carl Gustaf Tessins systerson. 

Detta var Roslins sätt att säkerställa en potentiell framtid i Sverige om han skulle misslyckas 

med att slå igenom i Paris. Det var ett stort framsteg i karriären när Roslin fick uppgiften att 

utföra Sparres porträtt för Tessin som från början tänkt sig den erkände Louis Tocque som 

uppdragstagare.9 

 

Roslin kom till Paris 1752 i en tid av förändring när det traditionella barockporträttet och hela 

dess symbolvärde ännu levde kvar om än i något lättare rokokoframtoning. Men detta började 

ge vika för upplysningen och den framväxande borgerligheten som värderade den 

naturalistiska porträttkonsten högre.10 Roslin ägnade mycket koncentration åt ytan både 

bokstavligen och bildigt. Han lånade med stor framgång såväl kompositionella impulser som 

stildrag både från historien då han tillämpade barockens väl beprövade kompositionsschema 

med virvlande draperier och attribut och från det senaste klädmodet. Nytt är det 

rokokomässiga ljuset som omsluter modellerna. Roslin använder sig av en ljusare färgton i 

förbindelse till ansikten. Konstnären behärskade porträttkonstens hela retorik med talande 

gester, stolta attityder och livliga mimik som följer den senbarocka-romerska traditionen. Man 

kan urskilja konstnärens växande intresse för stoffmåleri i utformningen av modellernas 

påkostade dräkter och i den väl utvecklade skickligheten i återgivningen av kläder och övriga 

accessoarer. 

 

Konstnärens ambition var att med porträttet på Sparre skapa en inträdesbiljett till den franska 

konstakademin Han förstod vikten av att inte bara demonstrera sin tekniska skicklighet utan 

även sin förmåga att fånga upp de nya influenserna. Hans stora fördel var den stora 

skicklighet han besatt som stoffmålare och hans förmåga att uppnå porträttlikhet. Roslins 

inval i den franska konstakademin år 1752 kom rekordsnabbt och var om något det bästa 

beviset för att han helt tillägnat sig den franska högadliga sanktionerade bildspråket. Greve de 

Caylus som var hedersledamot i franska konstakademin kom i kontakt med Roslin via Tessin 

och uppskattade den unge talangen. Att greven påverkade invalet är troligt. Roslins inval till 
                                                 
9 Olausson, Magnus  Alexander Roslin, s 30 
 
 
10 Bjurström, Per  Alexander Roslin, s 17 
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akademin kom inte utan motstånd. Man kan hålla med en del av ledamöterna som menade att 

det saknades elegans och ordentliga anatomiska kunskaper hos konstnären. Roslins porträtt av 

Fredrik Sparre (se bild 1 nedan) är kanske inte helt anatomiskt rätt. Huvudet förefaller vara 

avskiljt från resten av kroppen. Kritikerna hade dock inga framgångar i sina ansträngningar att 

stoppa invalet.11  Medlemskapet i akademin betraktades som en slags kvalitetsgaranti för 

beställarna och gav också möjligheten att vara representerad på salongen. Salongen fungerade 

som en mötesplats mellan konstnär och möjliga beställare. Konstnären ställde ut på Salongen 

i slutet av augusti samma år. Detta var naturligtvis oerhört viktigt eftersom salongen innebar 

en väsentlig möjlighet till marknadsföring. För Roslin var anpassningen till beställarna och 

därmed marknaden det helt avgörande för hans Pariskarriär. För att slå sig in på 

porträttmarknaden fordrades det också stor lyhördhet att avläsa var hans modeller hämtade 

sina ideal. Utöver det krävdes också en förmåga att fånga upp modellens ambitioner och tolka 

den roll respektive getts sig själv i samhället.12  

 

I väntan på uppdrag fick Roslin en något besynnerlig uppgift av Tessin som befann sig i 

Sverige, nämligen att kopiera fyra porträtt av celebra damer som sedan skulle moderniseras 

med nya frisyrer och moderna kläder! Tessin kände väl till konstnären innan denne kom till 

Paris och följde nu på avstånd Roslins karriär. Han la ner mycket pengar på dyrbara kläder 

och konst men var också ekonomiskt sinnad och insåg att han inte hade råd att komma över 

två specifika originalporträtt i pastell föreställande prinsessan Bourbon-Conde. Alternativet 

var därför att låta Roslin göra kopior efter dessa bilder men i olja istället för i pastell eftersom 

pasteller enligt Tessins mening lättare skulle ta skada av en sjötransport.13 Tessin var 

naturligtvis medveten om att det arvode Roslin begärde närmast skulle vara av symboliskt art 

eftersom det var det ett ypperligt tillfälle för Roslin att ställa sig in hos ambassadören. De två 

andra kopiorna åsyftade prinsessan de Rohan Moontauban och hennes dotter grevinnan de 

Brionne som bägge ingick i Tessins umgänge från åren i Paris. Originalen bistod ägaren greve 

de Caylus med.14 Även han tillhörde Tessins vänkrets och var dessutom hedersledamot i 

akademin och en central kulturpersonlighet. Greve de Caylus försökte att på mer än ett sätt 

                                                 
11 Olausson, Magnus  Alexander Roslin, ,s 33 
 
12 Bjurström, Per  Alexander Roslin, s 23 
 
13 Olausson, Magnus  Alexander Roslin, s 29 
 
14 Ibid.s 30 
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påverka konstutvecklingen. Greven kom tidigt i kontakt med Roslin och för honom var det 

idealiskt att påverka en ännu inte etablerad konstnär.15  

 

Till sin systerson Fredrik Sparre, skrev Tessin att han avgudade Madame de Brionne, inte 

bara för att hon var värd att beundras utan därför att hon var en prydnad för sin tid. Det är 

uppenbart att Tessin är mer intresserad av modellen än konstnären bakom porträttet. De 

porträtt Roslin utförde var kopior efter Pierre Mignard och Pierre Gobert. Det intressanta är 

att kopiorna inte är några direkta avbildningar utan konstnären gjorde omarbetningar då 

modellerna enligt Tessin skulle vara klädda på modernt vis.16 Även greve de Caylus hade 

åsikter om porträtten och efter hans råd retuscherade Roslin mycket. Roslin använde alltså 

originalen för att få information om modellernas utseende, snarare än att kopiera målningarna 

som sådana. Det är uppenbart att Roslin såg fördelarna med att tillmötesgå Caylus och Tessins 

råd och önskemål. Det var en säker väg till framgång för Roslin att blidka de personer som 

kunde påverka hans karriärmöjligheter i Paris. 

 

Roslins framträdande ställning i Paris 1752-1793 berodde också på den omständigheten att 

han introducerades för baron Fredrik Sparre. Tessin fick regelbunden information av Sparre 

som bodde på samma adress som Roslin. 17 Det mest betydande arbete som Roslin utförde på 

beställning av Tessin var just porträttet av denne Fredrik Sparre. Tessins ide 

vidarebefordrades via Sparre till Roslin sommaren 1752 då systersonen reste till Paris. Sparres 

vänskap med Roslin påverkade valet av just Roslin för uppdraget till den svenska konstnärens 

fördel. Sparre var mån om Tessins gunst och insisterade aldrig på Roslin, men han underströk 

ändå konstnärens alla fördelar. Tessin var inte sen med att besluta om valet av konstnär och 

förklarade ”Ni kan inte göra något bättre, min kära nevö, än att låta honom måla ert porträtt 

och jag skulle då vara säker på att jag samtidigt skulle få en målning som skulle pryda 

Åkerö” 18 Tessin hade där rum fyllda med porträtt på vänner och bekanta. 

Roslin porträtterar Sparre som en kultiverad ung man som står i klar kontrast till den tunga 

biblioteksinteriören. För att förstärka hans roll som ung attaché i nationens tjänst använder 

Roslin en glob som attribut där kartbilden av Sverige är tydligt betonad. Bilden uttrycker ett 

stundens tillstånd. Sparre tittar lite generat upp där han sitter och skriver som för att svara på 
                                                 
15 Bjurström, Per,  Alexander Roslin, s 17 
 
16 Olausson, Magnus  Alexander Roslin, s 30 
 
17 Ibid s28 
 
18 Olausson, Magnus  Alexander Roslin, s 32 
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en replik men hejdar sig med ett varmt leende. Leendet tycks tyda på ett vänskapligt 

förhållande. Sparres huvud ter sig nästan inklippt i kompositionen vilket troligen är ett resultat 

av Roslins oförmåga.19 

  

Sparre började sitta modell för konstnären på nyåret 1753 och porträttet var slutfört i februari, 

men efter det gjorde Roslin en del omarbetningar. Greve de Caylus gav ännu en gång olika 

råd som Roslin följde.  Under tiden håller Sparre sin morbror, som väntar på sin beställning, 

underrättad. Den 22 februari meddelar han att greve de Caylus varit på visit i Roslins ateljé 

för att titta på porträttet. Strax efter upplyser han om att en ram har ordnats för målningen. 

Den 6 april nämner han att Caylus åter varit på besök och uttryck sitt gillande. Roslin hade då, 

allt enligt greve de Caylus råd och instruktioner, gjort många förändringar och mindre 

retuscher av porträttets ursprungliga komposition.20 Tessins tålamod sattes på ytterliga prov 

när Roslin förklarade att han behövde porträttet för sin invalskampanj till akademin. Förloppet 

drog ut ännu mera på tiden när Sparre aviserade att Roslin även önskade visa porträttet på 

Salongen. Porträttet levererades till Tessin på hösten samma år, tillsammans med porträtten på 

prinsessan de Rohan Moontauban och hennes dotter grevinnan de Brionne.  

Samma år skrev Roslin till Sparre och för att be om ett brev från beställaren vilket skulle 

fungera som ett kvitto på framgången. Tessin begrep konstnärens behov och skrev till Roslin. 

 
”Det är verkligen han! Herre gud vad han är bra och vad tacksam jag är mot er, Hr Roslin! 
Porträttets uppbyggnad är värd beundran, teckningen exakt, färgen trovärdig, hela 
kompositionen är väl sammanhållen och gestalten avtecknar sig tydligt. Kort sagt denna 
målning hedrar Er och återigen tackar jag er, Hr Roslin liksom jag kommer att tacka er för 
all framtid.  
 
Ni äger alldeles för många förtjänster som konstnär för att inte hysa en önskan att ytterligare 
förkovra Er. Därför kan jag säga Er utan att frukta för att detta skulle hindra Er fortsatta 
utveckling, att er pensel skänker er en ändlig heder. Detta gäller lätthet i penseldragen, de väl 
avvägda tonerna, de konstfullt fördrivna färgerna, trovärdigheten i stoffernas verkan, de 
mättade skuggorna liksom en mjukhet i bakgrundsplanet. Slutligen visar helhetsverkan och de 
enskilda delarna på ett enastående framsteg Ni gjort. Det egna i Era färgtoner och i Ert sätt 
att använda dem visar att Ni arbetar av egen talang utan behov av dessa lån som gör penseln 
ansträngd och tavlan konstlad. Fortsätt min herre på detta vis, man kan inte nog uppmuntra 
er därtill: i det ni befäster er ryktbarhet ökar Ni samtidigt den svenska nationens. Det enda 
ting som jag skulle kunna önska vore ett större mått av rondör som låter huvudet framträda 
bättre, vilket får till resultat att man upplever sig stå näsa mot näsa med porträttet.” 21 
 

                                                 
19 Olausson, Magnus  Alexander Roslin, s 33 
20 Ibid. s32 
21 Olausson, Magnus  Alexander Roslin, s 37 
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Tessin visar här prov på klassisk retorik. Först berömmer han konstnären och i slutet följer en 

mer kritisk uppfattning. Skickligt lindar han in den så att Roslin inte gärna kunde ta illa vid 

sig. Man kan skönja Tessins vilja att vara en medskapare till porträttet genom hans 

kommentarer om Roslins utförande.  Hur mycket Roslin tog till sig av omdömena vet vi 

egentligen inte, men omdömena i sig själva skapar en begränsning i den konstnärliga friheten.   

Konstnären sände sitt svar först i början av december 1757. Roslin hade då varit sjuk en 

längre tid vilket kan tänkas hänga ihop med konstnärens mycket intensiva arbete med att nå 

framgång. Roslin skriver artigt och inställsamt att han i sitt måleri dragit lärdom och känt sig 

ärad av en sån erfaren konnässörs anmärkningar.  Roslins väsentliga lyhördhet och sociala 

fingertoppkänsla framträder tydligt i brevet.          

     
Alexander Roslin, Fredrik Sparre, 1753 Olja på duk, 100x80cm. 

 

Under renässansen, barock och rokoko var rollporträttet populärt. Konstnären utnyttjade olika 

metoder såsom gester, kläder och symboler för att låta den avbildande kommunicera med 

betraktaren. Roslins verk av Sparre är ett beställningsporträtt där Sparre intar rollen som ung 

attaché i Paris men det har också karaktären av ett privatporträtt. Porträttet markerar en 

nyorientering i Roslins porträttkonst från tidigare representationsbilder vid olika hov. I 

porträttet finns inslag av frihet genom den avporträtterades avspända attityd. Bilden återger en 

aktuell situation, inte ett moment av evigheten. Roslins porträtt av Sparre förmedlar därmed 

en stark närvaro i ögonblicket. Det är dock uppenbart att de olika aktörerna har påverkat 

porträttets slutresultat. Tessin, med hjälp av brevväxlingen med Sparre där man kan förutsätta 

att Tessin via honom hållit sig uppdaterad och framfört olika önskemål. Tessins utgångspunkt 
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var förmodligen i första hand att få moderna porträtt av vänkretsen och till ett hyggligt pris. 

Caylus var intresserad i konstutvecklingen och påverkade Roslin i en för honom rätt riktning. 

 
 

Schematisk bild 1: Porträttets fält som det ter sig vid färdigställandet av porträttet på Fredrik 
Sparre. Bilden beskriver det nystan av samspel som sker mellan de olika aktörerna. I analysen 
av huvudaktörernas samspel framgår det att andra aktörer är nära sammanvävda med dessa 
och att de därför inte kan bortses från. Greve de Caylus som bredvidaktör förser både 
porträttör och beställare med råd för att uppnå deras olika syften. Konstakademin och 
Salongen var viktiga aktörer för Roslin som kan antas ha målat porträttet för att få fart på sin 
karriär. I Roslins fall var konkurrensen om uppdragen stenhård. Hans framgång med porträttet 
på Sparre berodde på hans förmåga att lyssna in och anpassa sig till betydelsefulla personer i 
porträttets fält. Nackdelen med hans anpassning var att han fick kritik av sådana som Diderot 
för att han inte ansågs vara någon nydanare inom porträttkonsten 
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Richard Avedons porträttet av familjen Kennedy, 1961 

 

Richard Avedon (1923-2004) bekantade sig redan som liten med fotografiet som uttrycksform 

och dess förmåga att manipulera med sanningen. De privata bilderna som togs hos familjen 

Avedon komponerades och planerades noggrant. Familjen bytte om till fina kläder och 

poserade framför exklusiva bilar och hus som inte var deras. På nästan varenda familjebild 

förekom en inlånad hund. Bara i ett års album så fanns det 11 olika hundar med på bilderna. 

Enligt Avedon så var alla bilder i deras familjealbum byggda på någon sort lögn om vad 

familjen var, eller avslöjade en sanning om vad de ville vara.22 Kanske var det en nödvändig 

fantasi att familjen ägde en hund. Bilderna kan sägas representera en slags psykologisk 

manipulation med reflektioner av sanning och lögn.  

 

Redan som barn hade Avedon stor möjlighet att observera människor på nära håll i pappans 

affär för damkläder. Han blev speciellt fascinerad av kvinnors feminina ritualer. Kläder 

provades och kvinnor poserade och studerade sig själva framför spegeln. Avedon la speciellt 

märke till hur kvinnorna formade om håret och hur en ny pose hos kvinnan växte fram, något 

som han upplevde som en form av transformation.  

 

Vid 19 års ålder låg han vid marinen och fick uppdraget att fotografera alla anställda för att 

skapa identitetskort. I senare bilder kan man se den kompositionsmässig påverkan som 

Avedon fått av den här tidiga erfarenheten. Så småningom kom Avedon i kontakt med Alexey 

Brodoovich, som var konstnärlig chef för mode magasinet Harper`s Bazaar. Brodoovich 

upptäckte den unga talangen som då arbetade med att fotografera skyltar till en affär i New 

York. 1946 startade Avedon sin egen studio och försedde modemagasinen Vouge, Life och 

Harper`s Bazaar med bilder.  

 

Avedon blev mycket tidigt en extremt högt betald fotograf och rörde sig med självklarhet i 

kretsar med socialt hög ställning. Han kom i kontakt med många kända och offentliga 

personer och fick därmed möjlighet till välbetalda uppdrag. Han verkade i porträttets fält men 

också i modefotografiets fält. Han kände inget behov av att behaga vilket är en förmån som 

bara den porträttör som redan är etablerad i fältet kan unna sig. 1955 fotograferade han 

exempelvis den första svarta modellen vilket då var mycket kontroversiellt.23 

                                                 
22 Avedon, Richard,  Photographs 1946- 2004,  s. 12 
23 Ibid s.18 
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Avedon ändrade synen på modefotografiet från den statiska monotona bilden till ett fotografi 

med mer rörelse i. Modellen var inte längre bara som en skyltdocka utan blev mer en själslig 

varelse med känsla, styrka och sårbarhet. När Avedon fotograferade sina modeller dansade 

han ofta med dem och då med ett konstant fokus på rörelsen. Rörelserna skapade 

överraskande effekter genom att kläderna eller håret tog oväntade riktningar. När han 

fotograferade var det viktigt för honom att ligga steget före den aktuella rörelsen för att kunna 

fånga det genuint mänskliga. När rörelsen var gjord var det för sent.  

 

Parallellt med modefotografiet blev Avedon mer och mer intresserad av porträttkonsten.  

Han började fokusera mer på ansikten och allt annat blev av sekundärt intresse. Det som var 

tungt och mörkt filtrerades bort och den negativa formen i bilden förenklades.  

Hans fotografi utforskade något nytt i estetiskt uttryck. Den negativa formen i Avedons bilder 

är oftast i en vit eller grå ton som betonar kompositionen och ger en händelse som efterlämnar 

en klinisk, psykologisk tydning av en multifacetterad människa. Subjektet tar all plats och 

tycks vara helt ensam men på samma gång i högsta grad närvarande i vår värld. Även 

Avedons gruppbilder är på samma gång enskilda porträtt. Avedons tolkningar skapas med 

hjälp av hans ”sitter”. En sittning kan se ut på många olika sätt och egentligen finns inga 

generaliseringar. Den enda stora skillnaden mellan porträttmålare och porträttfotografer är 

tidsåtgången. Medan målaren tills stor del utför porträttet med den avbildades närvaro 

behöver fotografen den avbildades närvaro för förberedelser och exponeringar men inte för 

det tidskrävande mörkrumsarbete.24   

 

Ett fotografiskt porträtt är en bild på någon som vet att de blir fotograferade men kan också 

vara ett utbyte av känslor mellan porträttör och den avporträtterade.  Enligt Avedon träder 

bilden fram när dessa känslor möts. Detta möte försökte han skapa en ömsesidighet med den 

avporträtterade som har ställt sig till hans förfogande. Avedon ansågs sig vara en medkreatör 

som interagerade med sina modeller, som han även kallade medspelare. Syftet med detta 

samspel var att fånga och bevara den innerliga psykologiska kraften och visa att fotografiet 

kunde uppenbara mycket mer än bara en ytlig sanning.25 Avedon fotograferade ofta offentliga 

personer. Problemet med den typen av porträtt är att betraktaren ofta har en förutfattad 

föreställning om hur den personen är. Avedon var förstås medveten om detta och försökte slå 
                                                 
24Söderlind, Solfrid, Porträttbruk i Sverige, s 263 
 
25 Avedon, Richard, Photographs 1946- 2004, s 10 
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sönder den föreställningen med sina bilder och istället skapa porträtt som förmedlar nya 

perspektiv.   

 

Efter andra världskriget fotograferade han scener från gatorna i Rom och på Sicilien. På 1950-

talet startade hans bana inom den glamorösa modevärlden för att senare utveckla de mer 

psykologiska porträtten på bland annat författare, skådespelare och musiker. Avedon var noga 

att separera dessa olika uttryck. Han ansågs sig i första hand vara en porträttfotograf. Avedon 

berättar: 

 

”Det har alltid funnits en skillnad mellan mode och det som jag kallar för mitt djupare 

arbete. Mode är något som jag tjänar pengar på. Det är inget jag klagar över; det är en 

njutning att tjäna sitt uppehälle på det sättet….sedan är det den djupare tillfredställelsen när 

jag gör mina porträtt. Det är inte viktigt vad jag anser mig vara, men jag anser mig vara en 

porträttfotograf.” 26   

 

Avedons porträtt på John F och Jacqueline Kennedy togs tidigt i januari 1961 i Palm Beach 

strax före hans tillträde till det amerikanska presidentämbetet. Beställaren för det exklusiva 

porträttet var modemagasinet Harper`s Bazaar vars bilder representerade Avedons idé om 

fotografi och mode vid den här tiden. Avedon som hade fotograferat många kända personer 

var van vid att förmedla en bild som kunde tillfredställa både redaktionen, celebriteterna med 

deras föreställningar om sig själva och läsarnas nyfikenhet. Trots all erfarenhet var det ett 

prestigefullt arbete för Avedon. Att fotografera den blivande presidenten och hans familj var 

det största uppdrag Avedon fick i sitt liv.27 

 

Familjen Kennedy anlitade och bekantade sig med flera fotografer som dokumenterade deras 

familj och deras politiska aktiviteter.28 Det är högst troligt att det var Jacqueline Kennedys val 

att ge Avedon arbetet att fotografera familjen. Hon var väl införstådd med vilka som var de 

viktiga fotograferna och hur deras bilder togs emot av media. Jacqueline Kennedy och 

Avedon hade träffats tidigare då han fotograferade henne i skidkläder för en artikel om 

                                                 
26 There has always been a seperation beetween fasion and what I call my deeper work. Fashion is where i make my living. I``m not 
knocking it; its a pleausure to make a living that way... Then there`s my deeper pleasure of doing my portraits. It`isn`t important that I 
consider myself to be, but I consider myself to be a portrait photographer. Avedon, Richard  Photographs 1946- 2004, s 22 
 
27 Perich, Thomas Shannon The kennedys portrait of a family, s  20 
 
28 Perich, Thomas Shannon The kennedys portrait of a family, New York: Collins Design 2007.s 23 
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vintersemestrar. Hon var också med i Harpers Bazaar´s Six Faces of Beauty 1958, ett 

återkommande bildreportage där Avedon var fotograf. Jackie kände således väl till hur 

Avedon porträtterade kvinnor och kanske trodde hon att Avedon inte bara skulle porträttera 

henne som the first lady i en vacker klänning utan också och visa hennes intellekt och 

emotionella djup. Visserligen var Jacqueline mycket intresserad av mode och betraktades som 

en stilikon men hon var också intresserad av fotografi som ett kreativt medium efter att 

frilansat som fotograf på Washington Times året innan hon gifte sig. 

 

John F Kennedy hade inga höga tankar om modemagasin och pikade henne för hennes 

intresse för mode och för att hon läste magasinen. Hans smak var pragmatisk och uppskattade 

istället tidningar, nyhetsmagasin och historieböcker. Men han förstod allmänhetens intresse av 

fotografier av hans familj och var väl medveten om bildens politiska kraft och förmåga att 

förmedla ett vidare och större subjekt. Kennedy visste hur han ville bli framställd. Harper´s 

Bazaar var en ny arena och genom att publicera bilder i ett stort modemagasin kunde familjen 

tillfredställa läsarnas nyfikenhet i kombination med att föra fram ett politiskt budskap. 

Kennedyfamiljen var väl känd via media och TV, Jackie som trendsättare inom mode med 

kvinnor över hela landet som följde hennes klädval och John F som presidentkandidat. Som 

de flesta politiker arbetade han hårt på att framhäva sina bästa sidor och dölja de sämre i syfte 

att skapa positiva bilder som kunde forma allmänhetens intryck.29 

 

Porträttet av John F och Jacqueline Kennedy ingick i en serie bilder som Avedon kallade för 

Observations of the 35th First Family. Bilderna togs under perioden mellan presidentvalet och 

utnämningen. Det vill säga under denna tid var mötena med pressen var riskabla, en 

felsägning eller en osäker kroppshållning framför kameran skulle kunna leda till en politisk 

nackdel men John F. Kennedy visste också att TV och press kunde vara en fördel för honom 

när han skulle ta initiativet och få stöd för sin inrikes- och utrikes politik. 30 Ur Kennedys 

perspektiv kan man säga att fotosessionen var en träning för att utvidga och hålla ett hårt och 

pålitligt grepp om allmänheten.  

 

Avedon kom till familjens villa i Palm-Beach i Florida 1961 med en hårstylist och en provare 

från Jacquelines favoritdesigner som tog med sig klänningarna Jacqueline planerade att bära 

då maken skulle svära presidenteden. Avedon höll på att sätta upp sin portabla porträttstudio 
                                                 
29  Ibid s. 25 
30 Perich, Thomas Shannon The kennedys portrait of a family, New York: Collins Design 2007.s 115 
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medan Mr. Kenneth höll på att styla Jacqueline Kennedys hår inför fotosessionen. Farmor 

hjälpte barnbarnen Caroline och John Jr med deras kläder när ett telefonmeddelande kom till 

John F Kennedy som då blir informerad om att USA hade strypt all diplomatisk kontakt med 

Cuba.  

 

Jackie är en enkel och villig deltagare medan John F inte delade hennes engagemang av 

förklariga skäl. I fotosessionen är han upptagen med att diktera till sin sekreterare mellan 

tagningarna. Avedon beskriver att i nästan alla bilder med Jacqueline och John jr känns 

Kennedy stel, distanserad och reserverad och inte alls komfortabel. Han ställde sig alldeles för 

långt bort ifrån Jacqueline med händerna i fickorna, för att skapa en visuell bekväm relation 

mellan dem. I bilderna av paret sitter han still i samma ställning utan att anpassa eller inrätta 

sig medan Jacqueline ändrar ställning och försöker att småprata och skratta med sin man och 

samtidigt posera för Avedon.31 

 
Richard Avedon, Jacqueline och John F Kennedy, 1961 Fotografi. 

 

 

Jacqueline sitter bekvämt men bestämt bakom den solida och självsäkra, just valda 

presidenten. Hon har både ett återhållsamt och ett utmanande uttryck vilket kan representera 

hennes förmåga att kunna hålla mottagning likväl som hennes duglighet som fru, den roll som 

de flesta av Harper`s Bazaars läsare hade på den här tiden. På den här bilden sitter hon 

bakom sin man med hennes arm över hans. Hon är psykologiskt sammanbunden med honom 

och förstärker genom sin placering hans ledarskap och status samtidigt som hon visar sitt 

odelade stöd som hans fru. Bilden är en av de sex som publicerades i Harper`s Bazaar. Han 

ser lugn, trygg och självsäker ut. Osäkra väljare kunde säkert övertygas med hjälp av den här 
                                                 
31 Ibid. s.111 
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bilden. Kennedy hade etablerat sig själv och sin familj som landets demokratiska kungligheter 

och som inspiratörer och förnyare av tron på amerikansk förmåga att klara av inrikespolitiken. 

Richard Avedons fotografier förmänskligade Kennedy  

 

Det är inte lätt att karaktärisera bilden med tanke på att den är inte enbart kommersiell, men 

inte heller skenbart privat eftersom den är beställd av ett modemagasin. Avedons 

kommersiella arbete bestämdes av beställarens behov och önskan medan hans 

ickekommersiella arbete såsom porträtt och dokumentära arbeten vägleddes av hans vilja att 

fånga underliggande känslor och intellekt.  Avedons bild på Kennedyfamiljen kan kanske 

beskrivas som en slags korsning av kommersiellt och privat fotografi. Han presenterar både 

en idealiserad och sårbar bild av Kennedyfamiljen. Bilden kan tolkas som ett porträtt av det 

individuella samtidigt som den fungerar som ett exempel på viljan att förmedla större ämnen. 

Bilden försöker inge läsaren hopp, trygghet och en känsla av tillit till Kennedy. Kennedy ville 

skapa framtidstro och etablerade förmodligen en emotionell kontakt med läsaren via bland 

annat den här bilden. Kanske speciellt därför att bilden publicerades i en tid då människor 

fortfarande hade en stark tro på att auktoriteter skulle göra livet bättre för den lilla människan.  

 

Filmen transporterades till New York där den framkallades och kvalitén kontrollerades. 

Bilderna skulle vara klara i samma andetag Kennedy svor presidenteden. Något som förstås 

skulle gynna både modemagasinen, Avedon och presidenten. Avedon tog hundratals bilder 

under fotosessionen, men bara 6 av dem blev publicerade i Harper`s Bazaar i februari 1961. 

Resten av bilderna donerades till Washingtons Smithsonian Museum, där de kom att förvaras 

i mer än 40 år.  Bilderna publicerades i tidningar över hela landet. Några av fotografierna 

behölls av vita huset för marknadsföring och distribution till intresserade medborgare. Det är 

mycket troligt att de hör fotografierna fortfarande finns väl bevarade i många fotoalbum. 
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Uppenbarligen var varken Avedon eller John F Kennedy helt nöjda med resultatet. Avedon 

kände förmodligen att han inte uppnått de konstnärliga ambitioner som han hade i egenskap 

av porträttör inom porträttets fält och kände sig säkert också missförstådd av den blivande 

presidenten som förmodligen betraktade honom enbart som en modefotograf. Kennedy kände 

sig obekväm med de inaktiva bilderna tillsammans med sin fru. Kanske fanns det ett större 

avstånd mellan de äkta makarna än just det här fotografiet visar. Men Kennedy måste ändå ha 

varit nöjd med bilderna eftersom de skickligt manipulerats till det budskap han ville få fram. 

Med Jacqueline tidigare kontakt med Avedon tycks hon ha stor del att denna fotosession blev 

av. Man kan fråga sig vem som är den egentliga beställaren av detta porträtt. Den officiella 

beställaren är Harper`s Bazaar men Vita Huset med familjen Kennedy har uppenbara syften 

med porträttet och kan kallas för de inofficiella beställarna. 

 

”Jag ville få en sista bild av Kennedy där han visade sitt stora leende… Men inte på något vis 

lyckades jag fånga deras själsliga kraft och vitalitet. Jag var så överväldigad av situationen - 

och det här var den största tilldelningen av uppdrag i mitt liv - Jag klarade helt enkelt inte av 

det”32 

 

                                                 
32 I wanted to get a  victory picture of Kennedy showing his big smile...But in no way Iget their real spirit of vitality. I was so impressed by 
the moment – it was one of the biggest assignments of my life – I just didn`t make it.Perich, Thomas Shannon The Kennedys portrait of a 
family, s 24 
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Schematisk bild 2: Porträttets fält med dess aktörer vid tidpunkten för färdigställandet av 
porträttet på familjen Kennedy. Vid analysen av porträttörens och beställarens samspel går det 
inte att bortse ifrån dessa andra bredvidaktörer som på olika sätt påverkar de två 
huvudaktörerna. Jacqueline initierade kontakten mellan Avedon/ Harper`s Bazaar och John F 
Kennedy och hon var en viktig aktör för att fotosessionen överhuvudtaget blev av. Vita Huset 
kan också anses som en bredvidaktör och samtidigt en begränsare av porträttörens frihet 
eftersom de hade makt att kontrollera att ”rätt” bild kom ut till allmänheten via diverse 
tidskrifter. Intresserad allmänhet kunde också beställa bilder ur denna porträttsession direkt 
från Vita Huset. Avedon hade en stark längtan till att skapa porträtt med djupare innebörd, 
men kände att han inte lyckats med detta i porträttet på paret Kennedy. Friheten begränsades 
av bland annat tidsbristen samt John F Kennedys motvilja att posera stillasittande. 
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Skolfotografen och porträttet av eleven, 2008 

 
Skolfotografiet tillhör en grupp bilder som man kan kalla för normativa bilder. Dagligen 

sköljs vi över av olika sådana sorters bilder såsom reklambilder, pressbilder och privata 

sfärens bilder. De här normativa bilderna har vi svårt att värja oss emot men de har ändå ett 

existensberättigande inom det konstvetenskapliga fältet, bild som bild så att säga, och är 

intressanta att studera som en form av tidsdokument.33 Det är därför av intresse att titta på 

processen kring tillblivelsen av ett skolfoto och försöka relatera den till en konstvetenskaplig 

kontext. Skolfotografiet har liknande komposition och uttryck som kan ses så långt bak som 

till början på 1700-talet.  

 

 

På 1700-talet började porträttkonsten förändras. Det traditionella barockporträttet med tunga 

draperier i dova toner och mycket attribut med starka symbolvärden försvinner och det lättare 

rokokoporträttet med ett ljus som omsluter modellerna blir allt vanligare. 1800-talets civila 

porträtt kan sägas vara besläktade med de bröstbilder mot neutral bakgrund som förekom även 

under 1700-talet och som lever kvar än idag. Man kan fråga sig varför jämförelsevis så få 

valde att bli porträtterade utan attribut eller miljö som talar om deras yrkesroll och sociala 

ställning. Det måste vara mer än en kostnadsfråga att så många ville se ut som det vi idag 

förknippar med välvårdade medborgare. Delvis kan det kopplas samman med modet, vars 

diskreta elegans för männen runt 1800-talet påfallande bröt av mot föregående århundrades 

färgrikedom. Det finns forskare som härleder denna enkelhets ídé till Johann Joachim 

Winckelmann. Winckelmann hävdade att konsten är lagbunden och knutet till den tid man 

lever i.34  

Individen mot en enklare bakgrund är en porträtttyp som idag representeras i form av bland 

annat skolfotografiet. Det är en bild som är lätt att tröttna på då de finns i sådant överflöd även 

                                                 
33 Sternudd, H T fil.dr konstvetenskap Malmö 2008-10-20 
34 Bengtsson, E. Karl Johanstidens konst, s 153 
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om bilden är flerbottnad. Dessa bilder kräver att betraktaren stannar upp och ger sig tid att se 

individen.  

 

 

 

 
                                 

                                  
Skolfotografi, Sandra Malmborg, 2008 Fotografi.15x18cm                          Krafft Per, Beata Schuck, ca 1822.Oljefärg på duk. 63x52cm 
 

 

I skolfotografens handbok finns beskrivet hur man med hjälplinjer komponerar 

porträttbilden.35 Komposition liknar i allra högsta grad 1800-talets konventioner för ett bra 

porträtt. Observera axlarnas och huvudets lutning. Den bortre axeln (modellens högra) är 

lägre än den andra för att motverka känslan av att modellen kommer ut ur bilden. Kroppen är 

placerad något framåtlutat, modellens huvud vrids mot porträttören tills det bortre örat 

(modellens högra) endast skymtas. Bakgrunden är enkel med ett ljusare område kring 

modellen. Leendet är ett signum som genomsyrar bägge porträtten. Bröstpartiet framhävs på 

liknande sätt. Bortsett från de kungliga damerna var de flesta kvinnoporträtt på 1800-talet 

avsedda för privat bruk i hemmen liksom dagens skolfotografier.36 

 

                                                 
35 Photomic skolfoto Fotograf handbok, Karlshamn 2005 
 
36 Bengtsson, E. Karl Johanstidens konst, Lund: Författarna och Bokförlaget Signum i  
    Lund AB 1999. s 153. 
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Skolfotot är kanske den enda gången som föräldrarna kommer i kontakt med en professionell 

fotograf med bra teknik och bra kvalité. För övrigt tar de flesta föräldrar egna bilder på sina 

barn istället. Skolorna har sedan 1970-talet anlitat olika företag för att årligen dokumentera 

eleverna med ett gemensamt klassfoto såväl som enskilda fotografier. På Nyhemsskolan i 

Ängelholm beslutar rektorn tillsammans med föräldraföreningen om vilket företag som ska 

anlitas. Skolan fungerar då som en medlare mellan porträttör och beställare. Föräldrarnas krav 

på företaget väger tungt i beslutet. Skolan tillhandahåller tid samt lokaler för fotograferingen. 

Skolan får sedan bilder, utan någon kostnad, på alla elever. En del skolor arkiverar enbart 

skolkatalogen medan andra även arkiverar de enskilda porträtten. Skolans syfte är att på så 

sätt skapa ett tidsdokument. Fotografierna används också på en del skolor i det dagliga 

arbetet. För skolans medarbetare/lärarna är det en fördel om fotografierna tas i början av 

terminen då fotografierna är ett bra instuderingsmaterial för att lära sig barnens namn. Vid 

elevkonferenser används fotografierna för att iscensätta olika elever vid till exempel 

mobbningssituationer. Polis och sociala myndigheter har också möjlighet att studera bilderna, 

men de lämnas inte ut.37  

 

Skolfotografiets utseende styrs av samspelet mellan skolans normer, föräldrarnas och elevens 

önskemål samt företagets etiska och praktiska koder. Det har förekommit att Nyhemsskolans  

rektor har stoppat företagets tjänst att tillhandahålla bytesbilder på grund av förekomsten av 

mobbning i samband med att eleverna skulle byta bilder med varandra, Vissa elever hade helt 

enkelt inge att byta med.38 

Grundläggande för företaget är att följa de direktiv som skolan ger angående klädsel och 

attribut. Det tas inte bilder som väcker allmän anstöt det vill säga bilder som tillexempel 

innehåller vapen, alkohol, cigaretter, narkotikasymboler, rasism och politisk propaganda. 

Enligt företagets egen policy får inte heller kepsar eller spexbilder förekomma. Fotografen 

försöker naturligtvis ta ett bra fotografi så att föräldern/eleven köper fotografiet och så att man 

får möjlighet att komma tillbaka till skolan nästa år. 

 

Fotografen har ungefär en minut per elev. Det analoga systemet gick fortare men å andra 

sidan minskades antalet klagomål när den digitala bilden introducerades eftersom fotografen 

kunde se resultatet direkt och därmed också kunna ta en ny bild vid behov. Vanliga klagomål  

från föräldrarna kunde vara att eleven var rufsig i håret eller att sonen/dottern hade en konstig 
                                                 
37 Trulssson, J.  Telefonintervju. 2008-11-20                                    
  
38 Ibid 
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min eller att kläderna låg ofördelaktigt.39 Det digitala systemet är långsammare vid själva 

fototillfället eftersom fotografen blir mer självkritisk och dessutom vill många ungdomar gå 

fram till skärmen/laptopen för att studera bilden.40 

 

Företaget Svensk skolfoto lanserade glamourretusch som en tilläggstjänst under 2008. 

Orsaken var att föräldrar ofta hörde av sig till företaget och hade önskemål om att till exempel 

ta bort plåster, fula sår eller blåmärken på deras barn. Tjänsten hade knappt hunnit komma ut 

förrän den fick fördömanden. Retuschtjänsten som sådan innebär att eleven som inte är 

tillfreds med sitt utseende bland annat kan få sina tänder vitare, ta bort finnar eller förminska 

eller förstora sin näsa. Psykologen Ann Frisen som forskar om barn och ungdomars 

kroppsuppfattning opponerade sig kraftigt mot denna tjänst och menade att det var oetiskt att 

tjäna pengar på barn och ungdomars osäkerhet. Det förmedlar uppfattningen att barn och 

ungdomar borde se ut på ett särskilt sätt.41 

 

Fotografen möts av speciella utmaningar när det gäller att fotografera ungdomar. Vanligtvis 

tas två bilder eftersom de kan ha svårt att le.42 Tonåringen tycks koncentrera sig på att visa 

upp sig själv från sin ”bästa” sida och intar då ofta en allvarsam min kanske för att inte förlora 

sin känsla av identitet. Tonåren innebär en period av stark identitetsutveckling. Individens 

jagidentitet beror på förmågan att uppleva och bibehålla en inre helhet och fortlöpande 

sammanhang som tämligen motsvarar andras uppfattning av en själv.43 Den fysiska bilden av 

sig själv är en möjlighet att iscensätta sin eget jag. För fotografen kan detta innebära mycket 

väntan på iordningställande av framförallt håret. Tjejer och killar kan vara lika 

utseendefixerade. Exempelvis kan eleven ha önskemål om att fotograferas från den sidan som 

inte fotografen planerat för. Fotografen kan då bryta koden och arrangera kortet så att eleven 

blir nöjd. En fotograf tog dessa bilder när de andra klasskamraterna hade blivit fotograferade 

och ändrade då om ljussättningen.44 Förmodligen hade beställaren inte köpt bilden om 

fotografen inte medvetet gått med på att medverka i en osäker ungdoms ”imagemaking”. 
                                                 
 
39 Svensson, M. Telefonintervju. 2008-10-20 
 
40 Månsson, C. Telefonintervju. 2008-11-13 
 
41 http://svd.se/nyheterna/inrikes/artikeln1619673.svd 
 
42 Månsson, C. Telefonintervju Ängelholm 2008-11-13 
 
43 Cullberg, J. Kris och utveckling,  s 69  
 
44Sternudd, H. Telefonintervju Malmö 2008-10-20  
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Företaget försöker aktivt medverka att göra bilderna mera rena från budskap vilket kan sägas 

stå i kontrast till tonåringens behov att beskriva sin person.45 Bloggandet lyfter fram 

problematiken som tonåringen tycks ha i relation till skolfotograferingen.  

Nedan följer ett urval som exemplifierar den energi som läggs ner på att få fram en bild av sin 

rätta identitet. 

 
Ciaoo!..Nu äre kväller och jag ska snart fixa mig lite så att jag kan gå och lägga mig, för som 
vanligt är jag massa trött ! Alltså tolka mig rätt där, jag ska inte sminka mig och fixa håret 
fixa mig. Utan att jag ska ta bort smink o sådär fixa mig`) 
 
Men först bara, är det någon som har förstått grejen med att skolfotografen ska vara sådär 
himlans knasiga, om dom nu inte har någon inlevelse alls och verkar hata sitt jobb? Förra 
året var hon tjejen som skulle ta korten så massa inte glad. Typ gnällde hela tiden, men 
liksom jag klandrar henne inte. Jag skulle aldrig vilja jobba med uttråkade tonåringar som 
inte vill något hellre än att säga imot allt och alla.46 Men ändå har hon vallt det liksom, hon 
kan väl i alla fall låtsas att vi är snälla och söta och att hon bara älskar att fotografera oss? 
Så var hon i all fall förra året. Och hon som tog korten i år var ju liksom helknas. Fast liksom 
rolig.Typ galen var hon!:D först körde hon skit hårt med oss. Pekade med hela handen ”My 
way or the highway” som hon sa;)Sen så var hon hyyyper. HhahaXD När Sofia skulle ialla 
fall inte klara av det:P Men men, tillslut så blev väl vi alla fotade för att i all evighet efteråt 
komma ihåg dessa år som strafffångar på läroanstalt. 
 
Puss Hej<347 
 
 
 
Mitt skolfoto kom hem idag. Jag och skolfoto har alltid varit bittra fiender, men jag vill 
poängtera att jag dessutom hade 39 graders feber när jag tog årets (självklart var jag 
hemma, men jag gick till skolan bara för detta den dagen). Det blev hemskt fult, ser inte ens ut 
som jag… inte alls faktiskt. Plötsligt får man tätare ögon med skelblick och tjockare haka, 
just när det är skolfoto.48 Mystiskt. I alla fall så insisterade mamma på att spara ett enda, och 
jag gick bara med på det om hon inte visar det för någon. Förstår inte vad som tog åt henne, 
men sedan har hon ju väldigt dålig syn så det kanske inte är så konstigt. Först planerade jag 
inte att ladda upp det alls, eftersom det blev så misslyckat, men sedan upptäckte jag att jag 
såg ut som en alien om man tar ett kort på det uppifrån. Hahaha!49 
 
 
 
I morgon har jag skolfoto. Och jag vet tro det eller ej precis vad jag skall ha på mig. Även om 
jag inte riktigt diskuterar frågan med någon annan då den personen som brukar tycka om att 
                                                 
45Månsson, C. Telefonintervju Ängelholm 2008-11-13 
 
46 Relationen mellan porträttör och beställare är inte alltid enkel. Det tycks vara viktigt för eleven att fotografen är lyhörd , kanske  så att den 
kan tillmötesgå elevens behov av ”imagemaking”.  
 
47 http://smanelius.bloggspace.se/709885/Skolfotografer/ 
 
48 Här reflekterar bloggaren om sin egen identitet och hur den har, enligt henne, missvisande sätt iscensatts. 
49 http://andreaf.bloggagratis.se/2008/11/05/1084508-skolfoto/ 
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prata om sånt (nämner inga namn) inte haft tid med mig på hela dagen. Och som det verkar 
inte heller har tid att säga god natt till mig. Men nej jag är inte alls sårad snyft snyft 
 
 
 
 
Haha, jag vet i alla fall vad jag skall ha på mig nu! Å om jag känner mig själv kommer jag bli 
lika sexig som alltid på skolfoto;) Åh jag har ångest! Vet inte vad jag ska ha:S!!!50 51 
 
 
Min äldsta dotter Sophie fick sina skolfoton idag och hon blev så himlans fin!!!! Kan inte låta 
bli och dela med mig av min skönhet Sophie!:)52 53 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 www.fiskpinnetankar.blogspot.com/2008/09/skolfoto 
 
51 Bloggaren visar på att skolfotograferandet är ett betydelsefullt tillfälle för identitetsbyggande. Det är också tydligt att bloggaren  har behov 
av bekräftelse kring sin person inför tillfället.   
 
52 http://blogg.aftonbladet.se/6422/perma/1022791/ 
 
53 Den sista bloggen skiljer sig från de andra eftersom den är skriven av en förälder. Beteendet att sprida porträttbilder är dock inte unikt för 
vår tid. Denna uppvisningskultur fanns redan på 1400-talet då många kvinnor avporträtterades för att bland annat visa upp sin respektabilitet. 
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Schematisk bild 3. Porträttets fälts utseende i samband med ett enskilt skolfotografi. Här finns 
viktiga aktörer utöver det två huvudaktörerna, som på olika vis påverkar processen fram till 
fotoögonblicket. Bland annat styr skolans normer porträttets utseende och i förlängningen 
samhället. Senare kommer andra aktörer in såsom polis och sociala myndigheter som 
användare. Eleven lägger stor vikt vid förberedelserna inför fotograferingen, väl medveten om 
bildens funktion. Porträttören, i detta fall fotografen, arbetar i en tidspressad miljö med krav 
från arbetsgivare och beställare som begränsar hans/hennes frihet. Fotografen måste följa 
företagets uppställda ramar och normer och samtidigt vara lyhörd för beställarens önskemål. 
För eleven är detta extra viktigt därför att elevens identitet står på spel. Skolan står för lokal 
och tid för fotograferingen men har också stor möjlighet att påverka val av företag. 
Beställaren styr processen genom att om de inte är nöjda kan inte bilderna säljas och företaget 
får förmodligen inte komma tillbaks nästa år.  
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Diskussion 

 
Mitt syfte var att undersöka samspelet mellan porträttör och beställare i porträttets fält. 

Huvudintresset låg alltså inte på själva porträttet utan på tillblivelsen eller processen fram till 

det färdiga verket. Ändå har gång på gång själva porträttet hamnat i centrum i och med att de 

olika aktörerna haft olika syften med att färdigställa det eller att hjälpa till att färdigställa det. 

Så även om jag har tolkat huvudaktörerna som porträttören respektive beställaren finns ett 

annat tydligt centrum, nämligen porträttet.  

 

I Roslins fall är det tydligt hur han med hjälp av porträttet klättrar på karriärsstegen. Han får 

visserligen åka ända till Paris för att nå sina mål men väl framme förvaltar han sina kontakter 

väl och lyckas färdigställa porträttet så som konstakademin ansåg porträtt skulle målas. 

Avedon hade aldrig tidigare porträtterat någon så högt uppsatt familj såsom ”the First 

Family”. Han, som kom ifrån modebranschen men ägde högre ambitioner, hade säkert 

kalkylerat med att detta porträtt kunde bli en av hans största framgångar. Skolfotografen 

skiljer sig här från de andra porträttörerna eftersom arbetet som skolfotograf ofta ses som 

levebröd vid sidan om större ambitioner. För skolfotografen handlar det förmodligen mer om 

att behålla sin på årsbasis löpande inkomst.  

 

Påfallande är det ömsesidiga beroende och det utnyttjande som existerar mellan aktörerna 

inom porträttets fält. Porträttören och beställaren står i direkt beroende av varandra. Ingen av 

de kan genomföra porträttet utan den andre. Porträttören utnyttjar tillfället för att nå sina mål 

medan beställaren på olika sätt försöker påverka hur det färdiga porträttet kommer att se ut. 

Själva samspelet är inget som har dokumenterats i någon större utsträckning i något av de tre 

fallen. Olika medaktörer har som tidigare beskrivits varit mycket aktiva i processen och 

samspelet mellan de två huvudaktörer har således varit svårt, om inte säga omöjligt, att 

isolera. 

Möjligtvis blir samspelet mellan huvudaktörerna något tydligare i sista fallstudien eftersom 

beställaren och den som avporträtteras är den samma (även om föräldern också är beställare). 

Dessutom finns processen som sådan dokumenterad via olika bloggar. Viktigt här är att 

påpeka att elevporträttet som jag har använt inte har något samband med de bloggar som finns 

med i uppsatsen. Bloggarna är ändå, tror jag, representativa för målgruppen.  
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I Avedons fall är det invecklat vem som egentligen är beställaren och därmed en av 

huvudaktörerna. Officiellt är det ju tidskriften Harper`s Bazaar, men styr inte paret Kennedy 

upp det så som de vill att porträttet ska vara? Sannolikt hade också representanter från Vita 

Huset sina synpunkter på hur familjen skulle framställas och är därför med i 

beställarprocessen. Porträtt från samma serie användes ju i marknadsföringen av den blivande 

presidenten genom att allmänheten kunde beställa dessa porträtt direkt från Vita Huset.  

Roslin skulle kunna sägas vara både porträttör och beställare eftersom han använde det här 

porträttet för att både komma in på Konstakademin och Salongen.  

 

Porträttörerna kan inte sägas ha varit fria eller att enbart efter eget huvud färdigställt porträttet 

i någon av fallstudierna.  Det är kanske inget som jag direkt förvånas över men det finns ju 

ändå en föreställning om konstnären som det upphöjda geniet med full frihet, vilken i alla fall 

i de här studierna faller platt till marken.  

 

När materialet till fallstudien om skolfotografiet samlades in växte en mycket mer komplex 

bild av skolfotografens porträtt av eleven fram än vad jag förutsåg. Det sammansatta ämnet 

kring skolfotografiet som en bild i ett konsthistoriskt sammanhang samt den kraft porträttet 

besitter för den unga individen som kommunikations- och identitetsskapande handling hade i 

sig varit ett intressant ämne för en uppsats. 
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