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Abstract 

 

A professional photographer – the conditions in Gothenburg in the year 1900 

The purpose of this essay is to investigate the working conditions of professional 

photographers at the start of the 20th century. The aim of this essay is to provide a glimpse 

into this specific time-period with the main question: How were the working conditions for 

professional photographers? More specifically, this essay will provide a detailed picture that 

focuses on the difficulties women encountered, when attempting to make photography a 

legitimate professional career and combined with the traditions as wife and woman.  

The essay is divided into three main parts. By looking at statistical databases such as 

Swedish National Archive’s and other recourses, the first part establishes what Swedish 

society was like after the reforms that had taken place by the end of the 19th Century.  

Once the working conditions, and life in-general for women, are set, the second section of 

the essay examines the lives of specific photographers through the analyses of different 

categories and relevant statistics.  Finally, the third part discusses the reasons why there 

were, at times, similar working conditions for women, and at other times, the working 

conditions were not equal. The analysis of the material supports a conclusion that suggests 

that, although there was a great deal of progress toward equality, working conditions of 

women professional photographers differed because of the rights married and unmarried 

women had in 1900.  
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1 Inledning 

Under slutet på 1800-talet började Sveriges lagstiftning förändras mot en demokratisering 

som hade tydliga influenser från övriga Europa. ”Folkrörelser, kampen om föreningsfrihet, 

industrialisering och nya samhällsklassernas intåg, dagspressens genombrott, den första 

jämställdhetsdebatten.”1 Liberaliseringen i samhället var en av förutsättningarna för 

medborgarna att överhuvudtaget ha en reell möjlighet att välja ett självständigt yrkesliv. 

Genom reformerna skapades en brytpunkt mellan det traditionella familjemönstret med 

enbart mannen som familjeförsörjare och familjens överhuvud till att båda kvinnor och män 

både som gifta och ogifta kunde vara yrkesarbetande vilket bidrog till att skapade nya 

mötesplatser och maktförskjutningar. ”Kvinnors möjligheter att komma in i tidigare ”manliga” 

eller på helt nya arbetsområden ökade med det nya seklet”2 Det fanns också sociala 

konventioner som varierade inom olika samhällsgrupper hur man uppfattade kvinnans roll 

och vilket kanske kan förklara skillnaderna i synen på den ogifta/gifta kvinnan. 

Rollfördelningen var tydligast inom den framväxande borgerliga klassen medan kvinnor i 

arbetarhem ofta blev dubbelarbetande genom att både ansvara för hemmet och bidra till 

familjens inkomst. ”Män skulle vara familjeförsörjare och lönearbeta utanför hemmet medan, 

kvinnors arbete blev att ta hand om barn och hushållsarbete. Fadern försvann som fostrare 

och istället intog modern, prästen eller läraren denna roll.”3  

 

Det skedde också en rad lagförändringar i slutet av 1800-talet som gjorde det lättare att ägna 

sig åt handel och hantverk. Fotograf blev ett exempel på en ny möjlighet till försörjning för 

både kvinnor och män ett s.k. könsneutralt yrke. ”Det var obruten mark på samma sätt som 

befattningarna inom järnvägs-, post- och telegrafväsendet.”4  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Mitt arbete syftar till att undersöka möjligheterna för kvinnliga fotografer att försörja sig som 

egenföretagare med följande frågeställning: 

 

1. Vilka var förutsättningarna för professionalisering av arbetet för kvinnliga fotografer?  

 

                                            
1 Hedström Huveröd, Susel, Kvinnor som murbräckor (Stockholm, 1989) s.7. 

2 Hedenborg, Susanna & Wikander, Ulla, Makt och försörjning (Lund, 2003) s.85. 

3 Ibid. s.46. 

4 Dahlman, Eva, ”Kvinnliga pionjärer osynliga i fotohistorien” (Kvinnovetenskaplig tidskrift 1993:3/4) s.46.  
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2 Bakgrund  

 

2.1 Demokratiska reformer  

Samhällets olika reformer och strukturomvandlingen från jordbrukssamhälle till tjänstesektor 

gjorde det möjligt för många att bryta med de traditionella yrkena och levnadssätt. ”Omkring 

1880 bröt nya - och nygamla – idéer fram i Sverige. Det skedde inte i det fördolda. [---] De 

vållade oro i akademier, institutioner och domkapitel” 5. Vid demokratiseringen av landet så 

var det till en början olika förutsättningar för kvinnor och män men det var också skillnad på 

om kvinnorna var ogifta eller gifta.  Ett exempel är rätten att förvalta sin egen inkomst som 

först gällde ogifta kvinnor och änkor år 1864 och tio år senare även gifta kvinnor. Rösträtten 

är ett annat exempel då det under 1800-talet började med en gradvis förändring år 1862 då 

kvinnor (ogifta kvinnor och änkor) och män får inkomstgraderad kommunal rösträtt till att år 

1921 beslutades om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i riksdagsvalet. ”Fortfarande 

efter 1866 hade majoriteten av den svenska befolkningen inte rösträtt Bara 5,5 procent 

kunde rösta till det bredaste andrakammarvalet” 6 Det första steget mot jämlikhet inom 

utbildning var 1842 års folkskolestadga för både pojkar och flickor och sedan dröjde det till 

1873 innan kvinnor fick ta studentexamen men inte inom juridik och teologi. Det fanns fler 

exempel på en gradvis förändring mot en demokrati och en mer jämställd syn på kvinnor och 

män vilka presenteras i Bilaga 1. Man kan sammanfatta de här stegen mot demokratisering 

med att konstatera: ”De framsynta förstod att det nya tekniksamhället krävde politiska och 

sociala förändringar. Det gamla samhällets förstelnade institutioner och privilegiebarriärer 

måste rivas och ge plats för frihet jämlikhet och broderskap”7 

 

2.2 Hantverk och företagande  

Vid mitten av 1800-talet hade främst Stockholm ett stort kvinnoöverskott och det var tydligast 

i de högre samhällsklasserna. De var tvungna att försörja sig och krav ställdes på en 

reformering för att skapa arbetstillfällen. ”Samma tendens fanns i hela landet. 1860 var 39,6 

% av de vuxna kvinnorna ogifta”8   Man hade också en stor utflyttning vilket gjorde att den 

arbetsföra befolkningen minskade. ”Under perioden 1821 – 1930 lämnade cirka 1,2 miljoner 

svenskar landet för att söka sig ett bättre liv”9  Det fanns fler skäl att skapa nya arbetstillfällen 

                                            
5 Hedström & Huveröd  s.15. 

6 Hedenborg & Wikander s.42. 

7 Hedström Huveröd. Kvinnor som murbräckor  s.52. 

8 Söderberg Hartman, Ingrid, ”Vidunder till qvinnor” Sju systrar som pionjärer i yrkesliv  
och offentlighet 1860-1935 (Akad.avh. Örebro, 2003) s.35. 
 

9 Hedenborg, Wikander, Makt och försörjning  s.36. 
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och en viktig reform var 1846 års fabriks- och hantverksförordning:  

”§ 1 Rättighet att i stad idka handelsrörelse tillkomme man, som äger svensk medborgarrätt, 

med villkor. a) [---] råda över sig själv och sin egendom, äga god fejd, kunna skriva läsligt 

och räkna qvatuor species i enkla tal och bråk samt föra bok och räkning [---] och  

b) att i stad, där han vill yrket utöva, ha vunnit burskap på handel” 10  

 

I texten beskrivs förordningen som det var för män trots att änkor, frånskilda eller ogifta 

kvinnor också tilläts att arbeta inom hantverk och viss handel. ”Som änka kunde en kvinna 

överta sin mans rättigheter och driva hans hantverk vidare”11 Att arbeta som fotograf hade 

drag av de traditionella hantverksyrkena med anor från medeltiden med mästare och gesäll 

och ”vunnit burskap” innebar en rättighet att bedriva handel. ”Det svenska skråväsendet 

existerade fram till 1847 då det upphävde av Fabrik och hantverksförordningen”12  

 

Nästa steg för att underlätta det egna företagandet var år 1858 då lagstiftningen tillät ogifta 

kvinnor att bli myndiga efter ansökan och när den utvidgade näringsfrihetsförordningen år 

1864 infördes slopades kravet på ansökan ”§ 1 Svensk man eller kvinna är, [---] berättigad 

att i stad eller på landet idka handels- eller fabriksrörelse, hantverk eller annan hantering”13 

Vid slutet av seklet minskade sysselsättningen inom jordbruket och den ökade inom 

tjänstesektorn. ”Den andel av befolkningen som försörjde sig på jordbruk med binäringar gick 

ner från 72,4 % 1870 till 48,8 % 1910”14 Det skedde en förflyttning av till städerna och ”1900 

bodde ca 21,5 % av befolkningen i städerna15” och det uppstod ett antal nya yrken inom 

tjänstesektorn.  

2.3 Skatter 

Sverige hade i slutet av 1800-talet en form av inkomstskatt. Skattebeloppen grundade sig på 

medborgarens uppgifter som bokfördes i taxeringslängder och där framgick om det var 

aktuellt med någon skattereducering. Vid skattereformen år 1904 var årsinkomster under 

2000kr inte skattepliktiga vilket kan ge en indikation på vad som ansågs som en måttlig 

inkomst redan vid sekelskiftet.16 

 

                                            
10 Svensk historisk lagbok: rättshistoriska källtexter, red: Christian Häthén & Per Nilsén (Lund, 2004) s.279. 

11 Hedenborg & Wikander s.25. 

12 Hantverk i Sverige: om bagare, kopparslagare, vagnmakare och 286 andra hantverksyrken, red.: Bengt Nyström, Arne 
Biörnstad, Barbro Bursell (Stockholm, 1989) s.13. 

13 Svensk historisk lagbok: rättshistoriska källtexter s.301. 

14 Widerberg, Karin, Kvinnor klasser och lagar 1750 – 1980 (Stockholm, 1980) s.55. 

15 Ibid. 

16 Bengt Sjökvist, skattedirektör, muntligt, telefonsamtal 2011-04-20 
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2.4 Det svenska fotografyrket  

Fotografernas firmanamn var ofta deras egna eller ett ateljénamn men det förekom att flera 

fotografer delade ateljé och använde ett gemensamt namn. Att gå till fotografen och ta 

porträttbilder var något som kom att bli ett omtyckt alternativ till måleriet mycket beroende på 

att det var ett billigare sätt att dokumentera sin familj eller sin gård. ”Inom en allt större och 

köpstarkare medelklass höll intresse för ateljéporträtt och familjealbum i sig”17 Det fanns små 

visitkort, som blev mycket populära med en porträttbild och kontaktuppgifter. ” 

Standardiserade så kallade visitkort är högsta mode.”18  “Ett annat sätt att få sålt sina bilder 

var till förlag då det blev populärt att skicka vykort och ”vykortsraseriet når sin kulmen år 

1904”19 Men den säkraste inkomstkällan var att fotografera människor och det höll i sig långt 

in på 1900-talet. ”Ända in på 1920-talet var fotograf liktydigt med porträttfotograf”20   

 

År 1888 bildades Svensk fotografisk förening men när antalet yrkesfotograferandet växte så 

uppstod det ett intresse av att särskilja sig från amatörfotograferna och därför bildades SFF, 

Svenska fotografers förbund, år 1895.  I deras stadgar kan man läsa att deras ändamål och 

verksamhet är att dels ”främja utvecklingen av fotografien” och dels bevaka ”fotografiens och 

dess utöfvares intressen i Sverige”21 En av orsakerna till det nya förbundet SFF kan man se i 

ett upprop: ”Fotografien som affär är sedan flera år icke att jämföra med, hvad den i ett 

tidigare skede af fotografiens tillvaro”22 Diskussionerna om upphovsrätt till bilderna och 

rimliga ersättningar var viktiga frågor som drevs av förbundet och år 18997 antas ”Lagen 

angående rätt att återgifva fotografisk bild”.23  

 

2.5 Sammanfattning 

Vid 1800-talets mitt och framåt sammanföll en rad förändringar inom demokrati utbildning 

och handel.  Kvinnorna hade tagit några första steg att närma sig att vara jämställda med 

männen men fortfarande är det skillnader i synen på rättigheter vilket tydligast märks i 

beslutet att låta enbart änkor och ogifta är myndiga. ” Det handlar också om att nya idéer 

bärs fram. Farliga idéer anser det etablerade samhället. Rätten att tänka fritt, rätten att slippa 

vingklippas av skolan, statskyrka, konventioner.”24 

                                            
17 Johansson, Björn Axel s.91.  

18 Johansson, Björn Axel, Stora boken om familjebilder (Lund, 2010) s.91. 

19 Centennium, år 1904.  

20 Dahlman s.45. 

21 Förteckning öfver Sveriges fotografer 1899, utgifven av Svenska fotografers förbund 189, s.6. 

22 Centennium, år 1895  

23 Centennium, år 1897. 

24 Hedström Huveröd. Kvinnor som murbräckor s.8.  
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Kvinnor fick inte studera på högre nivå men i takt med att man reformerade skolväsendet så 

var småskollärarinna ett exempel på en yrkesutbildning för kvinnor. Sverige börjar organisera 

sig med fackföreningar och politiska grupperingar. Det fans också Ideella organisationer som 

ägnade sig åt bl.a. välgörenhet utbildningar och friluftsliv. Människor möttes, diskuterad och 

agiterade. ”Många slags folkrörelser hade sin upprinnelse i 1880-talet”25 Många fotografer 

gynnas av det blir både lättare och billigare att låta sig fotograferas och det uppstår en 

borgerlig köpstark grupp som blir viktiga kunder. Tendensen att organisera sig i samhället 

märks hos yrkesfotograferna som ökar sitt medlemsantal. ”SFF: medlemsmatrikel öfver 

Sveriges fotografer utkommer och upptar 570 firmanamn.26”  

 

3 Tidigare forskning 

 

3.1 Liberaliseringen av samhället  

Ingrid Hartman Söderberg har studerat effekterna av de svenska politiska demokratiska 

reformerna i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet i sin avhandling: ”Vidunder till 

qvinnor” 27 Det är en gruppbiografi som med utgångspunkt av en brevsamling hos en familj 

med 12 barn, sju flickor och fem pojkar som växte upp på en gård i Östergötland.  

 

Teoretiska utgångspunkter är sociologiska begrepp som symboliskt och kulturellt kapital, fält, 

habitus och praktiker av P. Bourdieu. Det andra perspektivet är Oral history, som har 

utvecklats av bl.a. P. Thompson vilket kan ses som utveckling av den sociologiska teorin och 

ses som att den ger en röst åt individer eller grupper. Det tredje perspektivet är hämtat från 

begrepp om offentlighet och där är det främst en utveckling av Y. Sandström teorier om 

offentlig sfär och offentligt rum. Genusperspektivet utgår både ifrån Y. Hirdmans och A-S 

Ohlanders teorier om kvinnan som objekt respektive aktör. Metoden är en gruppbiografisk 

studie och källmaterialet är en brevsamling, fotografier och andra handlingar. ”De tolv barnen 

växte upp under 1840-, 50- och 60-talen under skiftande levnadsvillkor och mellan den äldsta 

och yngsta var ålderskillnaden 24 år, således motsvarande en hel generation”28  

 

Hon undersökte sambandet mellan liberala reformer och de sju systrarnas uppväxt som 

yrkesverksamma och den övergripande frågeställningen var: ”Kan de därmed också sägas 

                                            
25 Hedström Huveröd. Kvinnor som murbräckor s.15. 

26 Centennium, Fotografi i Sverige, del 1: 1895-1974, red.: Gösta Flemming (Stockholm, 2007) år 1899. 
Kommentar. Årtal har ersatt paginering. 

27 Hartman & Söderberg s.379. 

28 Ibid. s.118. 
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bli bärare av ett nytt livsmönster?”29. Det är en omfattande kartläggning av den ekonomiska, 

sociologiska, politiska utvecklingen i samhället från 1860 och fram till 1935 i relation till de 

olika val och beslut under systrarnas uppväxt i form av studier och yrkesval. Frågor som 

genomsyrar arbetet är: Hur de formade sina nya liv? Vilka strategier använde de sig av? 

Vilka skillnader kan man se i deras livsmönster jämfört med modern? Genom att systrarna 

växte upp i slutet av 1800-talet med sin far riksdagsmannen och bondepolitikern och hans 

hustru fick de uppleva hur pappans radikala idéer för kvinnors jämställdhet omsattes i 

praktiken. ”Jonas Andersson stred i riksdagen för kvinnans myndighet och utökade 

möjligheter till utbildning och arbete”30  Man kan se att deras uppväxt och livsval påverkades 

av de olika reformerna och föräldrarnas ambitioner att skapa nya möjligheter för att forma 

deras liv. Uppväxten på gården med den stora syskonskaran och modern Lovisa som 

traditionell bondhustru och familjens medelpunkt präglade också systrarnas uppväxtvillkor. 

”Djupt rotad i en allmogekultur, där kvinnors arbetsinsatser värderades högt och husmodern 

intog en central plats, lämnade även hon ett kulturellt kapital till sina döttrar”31 

 

En av slutsatserna är att de sju systrarnas val som yrkesverksamma och att välja bort 

familjelivet visar mot ett nytt levnadssätt. Deras yrkesval var exempel på en blandning av 

offentlighet och privatliv där t.ex. lärarinnorna ofta hade sin bostad i anslutning till skolan eller 

telegrafisten och fotografen med sitt kontor i hemmet. ”Som bonddöttrar och liberalismens 

döttrar lyckades de sju systrarna omsätta sitt sociala och kulturella kapital”32 

 

3.2 Kvinnliga författare till barnvisor  

Det har skrivit en studie i form av en C-uppsats med namnet: Barnvisans kvinnliga pionjärer: 

en kollektivbiografisk studie ur ett genusperspektiv.33 Syftet med undersökningen var att se 

hur kvinnornas yrkesliv fungerade och hur samhället påverkade förutsättningarna för deras 

yrkesidentitet. Frågeställningarna är uppdelade i två problemområden och den första rör 

privata sfären: Vilka var kvinnorna och vilken social bakgrund hade de? Det andra 

problemområdet undersöker: Hur såg deras yrkesliv och yrkesidentitet ut? Kan man påvisa 

ett kvinnligt yrkesfält?34 De teoretiska begreppen utgår ifrån den kritiska teorin om borgerlig 

offentlighet enligt J Haberman och en konstruktivistisk syn på genus utifrån Y. Hirdmans teori 

om genuskontrakt. Källmaterialet är barnvisesamlingar, biografier, lexikon, tidskrifts- och 

                                            
29 Ibid. 

30 Hartman & Söderberg s.145. 

31 Ibid. s.20. 

32 Ibid. 

33 Bäckström, Ann-Sofie, Barnvisans kvinnliga pionjärer: en kollektivbiografisk studie ur ett genusperspektiv om en grupp 
kvinnor som författade, illustrerade och komponerade barnvisesamlingar 1885-1922  
(C-uppsats, Luleå, 2006)  

34 Ibid. s.4. 
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tidningsartiklar. Många av kvinnornas hade gått olika typer av konstnärliga utbildningar och 

några hade lärarinneutbildning. Den undersökta gruppen var ett exempel på ett nytt kvinnligt 

yrkesområde för välbeställda kvinnor.  ”De kom från en borgerlig/överklassbakgrund”35   

 

Barnviseförfattarna samarbetade med illustratörer och förläggare och rörde sig inom den 

kulturella sfären för barn. Deras ”yrkesidentitet förutom barnvisearbetet var att de arbetade 

för/med barn.”36 Hennes slutsats var att ”de var en del i ett pågående paradigmskifte”37 och 

att lagstiftningen gällande ogifta borgerliga kvinnors yrkesval skapade en ny yrkessektor. 

”Barnvisans kvinnliga pionjärer utgör således en av de olika grupper borgerliga kvinnor, som 

lämnade privat sfär och kom ut på en kvinnlig arbetsmarknad i offentligheten” 38 

 

3.3 Genusteorier 

Ordet genus är latin och betyder slag, sort, släkte och kön. Genom tiderna har synen på 

genus fått olika förklaringsmodeller och det visar kanske på att det kan tolkas utifrån olika 

förutsättningar, vilket gör att jag har valt två stycken. ”Användningen av begreppet genus har 

inneburit att forskare – inte enbart historiker – intresserat sig för en rad nya områden [---] De 

studerar hur den sociala konstruktionen av kvinnligt och manligt blivit till genom hur 

samhället behandlar kvinnor och män.”39   

 

3.3.1 Kvinnan som objekt 

Yvonne Hirdmans syn på genus utgår ifrån ett resonemang där hon hävdar att av tradition 

finns det en koppling mellan könet och rollen. Kvinna ses som ett objekt. Med det synsättet 

har vi redan accepterat en uppdelning och diskuterar istället om det är könet eller rollen som 

är viktig.  Hon har presenterat tre formler där kvinnan framställs i relation till mannen genom 

ett resonemang om hur man kan se på stereotyperna Hon och Han. Den första kan 

beskrivas med formeln A – icke a Det innebär fokus på vad kvinnan inte är, men det 

förekommer också en värdeförskjutning i omdömet av män respektive kvinnor vilket märks i 

omdömen som manhaftig kvinna och käringaktig karl där språkvalören ger en bild av vilken 

status som råder mellan könen. Nästa formel utgår ifrån att kvinnan inte är en komplett 

människa och kan beskrivas med ”formeln A – a och där a beskrivs som att kvinnan är en 

något reducerat och ett måndagsexemplar. Ett slags maskinfel har uppstått. Det fattas 

något.” Den tredje formeln A-B beskriver ett synsätt som bygger på en motsats, kontrast eller 

                                            
35 Bäckström, Ann-Sofie, s11. 

36 Bäckström, Ann-Sofie, s.29. 

37 Ibid. s.33. 

38 Ibid. s.2. 

39 Hedenborg & Wikander s.23. 



11 
 

dikotomi med andra ord en tudelning av den normativa formeln.” 40  Hirdman hävdar att man 

måste se förbi att en roll automatiskt är kopplad till ett kön och att det inte finns något typiskt 

manligt eller kvinnligt. Man kan tolka teorin som att kvinnan ses som ett objekt. 

 

3.3.2 Kvinnan som aktör 

Ann-Sofie Ohlander och Ulla-Britt Strömberg gör en historisk tematisk exposé över olika 

tiders kvinnor sätt att hantera olika tiders konventioner inom privat- och yrkesliv och syftet är 

att fokusera på två områden. ”Det ena gäller kvinnornas betydelse i historien, för hela den 

historiska utvecklingen [---] Det andra området vi särskilt velat lyfta fram är kvinnorna som 

gränsöverskridare”41  I ett avsnitt presenterar Ann-Sofie Ohlanders en syn på kvinnlighet i 

perspektivet att de i olika tider har varit aktörer tillsammans eller som komplement till män. 

Hur har kvinnan agerat och vilken roll hon har fått i olika situationer. Perspektivet ligger alltså 

på kvinnorna och deras agerande och inte på den manliga patriarkala strukturen. Inom 

lantbruket och inom affärsverksamhet har kvinnor dubbelarbetat med genom dels att ha 

ansvaret för barnen och hemmets skötsel och hjälpt till med traditionellt manliga sysslor. ”Det 

finns också anledning att anta att ju mindre och fattigare gård, desto flexiblare måste både 

kvinnor och män vara när det gällde könsuppdelning av sysslorna”42  

 

En av slutsatserna är att om man ser kvinnan som historisk huvudperson så skulle det 

synliggöra mer av familjens och hushållets historia. ”Hade männen på motsvarande sätt rört 

sig över gränsen [---] skulle en historieskrivning [---] inte kunnat undgå att uppmärksamma 

denna osynliggjorda del av historien.43 Man kan tolka hennes teori som kvinnan i rollen som 

aktör.   

 

3.4 Sammanfattning 

Man skulle kunna se de olika teorierna som att det som förenar dem är synen på kvinnan 

som en produkt av sin tid men också i vilket socialt sammanhang kvinnorna befinner sig. 

Vidare kan man kanske tolka det som att det som skiljer dem åt är att kvinnan är mer 

hänvisad till en patriarkalisk struktur hos Hirdman och är mer aktiv inom vissa ramar hos 

Ohlander och Strömberg. Begreppen ”kvinnan som objekt” kan tolkas som att det är mannen 

som aktivt godkänner och reglerar kvinnornas agerande, både socialt och yrkesmässigt. 

Begreppet ”kvinnan som aktör” kan tolkas som en större valfrihet sett ur ett kvinnligt 

perspektiv utifrån de förutsättningar som existerar i den aktuella situationen.  

                                            
40 Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2001) s.29. 

41 Ohlander Ann-Sofie & Strömberg Ulla-Britt, Tusen svenska kvinnoår, Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid 
(Stockholm, 2008) s.7-8. 

42 Ohlander & Strömberg  s.48. 

43 Ibid. s.145. 
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4 Metod  

4.1 Habitus och kapital 

Undersökningens metod är exempel på en kollektiv biografi där en avgränsad grupps livsstil 

kan ses som en spegling och en produkt av sin tid. Den franske sociologen Bourdieus teori 

beskriver människors levnadsmönster som han benämner i termer av symboliskt kapital, fält, 

habitus och praktiker. Det symboliska kapitalet är det som en viss grupp anser som viktigt 

och värdefullt. Där ingår det kulturella kapitalet i form av familj och levnadsmönster, 

utbildningskapitalet och sociala kapitalet i form av nätverk och tillhörighet. Tillsammans 

skapar de olika fält med gemensamma intressen och behov. Habitus kan beskrivas som en 

individs olika val och det är i sin tur ett resultat av uppväxtvillkor, minnen, värderingar och 

erfarenheter.  Under sin levnad kan det ske omprövningar och förändringar. ”Nya upplevelser 

och erfarenheter inkorporeras, men tidigare handlingsmönster lever kvar i nya situationer”44 

De olika valen kan sedan beskrivas som människors olika praktiker, det man utövar, den 

verksamhet man ägnar sig åt. ”Varje fält menar Bourdieu formerar sina praktiker utifrån 

habitus och kapital. En livsstil består därför av skiftande praktiker och är bara till synes 

enhetlig.”45  Undersökningen utgår ifrån kategorier inom det kulturella kapitalet med kön, 

ålder, civilstånd och om man är född där man arbetar. I det sociala fältet finns kategorierna 

yrkesverksamhet, inkomst och fackföreningstillhörighet. 

 

4.2 Avgränsningar och källmaterial 

Urvalet är en grupp fotografer som har som gemensamma nämnare att de har uppgivit den 

yrkestiteln i Göteborg år 1900. Valet av år motiveras av att olika reformer skapade ett mer 

demokratiskt och företagarvänligt samhälle hade utvecklats sedan mitten av 1800-talet.  

Den undersökta gruppen är hämtad från Riksarkivet - SVAR Svensk arkivinformation, 

Sveriges befolkning år 1900. Inkomstuppgifterna är från Taxeringslängd öfver 

inkomstbeviljningen i Göteborgs stad för år 1900 och uppgifter om filial och etableringsår från 

Förteckning öfver Sveriges fotografer 1899, utgifven av Svenska fotografers förbund 1899 

och Lars-Olof Lööf, Göteborgs fotografer. Ateljéer och yrkesmän 1840-1910.  

 

 
                                            
44 Söderberg Hartman, Ingrid, ”Vidunder till qvinnor” Sju systrar som pionjärer i yrkesliv och offentlighet 1860-1935,  
(Akademisk.avhandling Örebro, 2003) s.19.  

45 Broady, Donald, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. 
(Stockholm: HLS, 1990) s.254 f. 
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5 Undersökningen  

Det ursprungliga urvalet på 62st angivna fotografer visade sig innehålla barn och/eller 

fotografbiträden vilket gjorde att gruppen reducerades. Ytterligare bortfall på grund av 

diverse olika orsaker gjorde att urvalet blev 28 stycken. Resultatet inleds med en 

sammanställning som sedan följs av en kvantitativ presentation i tabellform av respektive 

kategori inom kulturella kapitalet respektive socialt fältet.  

 

Tabell 1 Registrerade fotografer i Göteborg år 1900  

Namn Född Civilst. Etablerad Inkomst SFF Övrigt   
Back, Alfred 1866 ogift  1896 900/250 ja Inflyttad   
Bourn, James  1849 gift 1876 11000 ja Född i Gbg  

Bresky, Salomon 1865 ogift ?  ej reg nej 
Inflyttad 
Polen   

Brink, Hjalmar  1856 ogift 1895 2000 ja Inflyttad   
Bruce, Fritz.  1870 gift 1897 ej reg ja Inflyttad   
Bruhn, August  1874 ogift ? ej reg. nej Inflyttad Kvarstående obefintliga  
Chylraeus, Augusta 1853 ogift 1894 700/50 nej Inflyttad   
Dahllöf, Waldemar 1844 gift 1868 2000 nej Inflyttad   
Engblad, Alfred 1868 ogift ? ? nej Inflyttad Kvarstående obefintliga  
Hansson, Ellen  1832 ogift 1871 ej reg. nej Inflyttad   
Hartman, Axel 1851 gift  --- ej reg nej Inflyttad Ingen verksamhet 
Hellgren, Valdemar 1875 ogift 1896 ej reg. nej Född i Gbg Rymde till Amerika 
Jakobsson, Josef 1859 gift 1903 ej reg. nej Inflyttad Verksamhet ej startad 
Karnell, Anders 1871 ogift 1908 ej reg. nej Inflyttad Verksamhet ej startad 
Lefin, August 1852 gift 1880 ej reg. ja Född i Gbg  
Lindgren, Knut 1866 ogift ? ej reg. nej Född i Gbg Å Fattigvården intagne 
Lönnqvist, Karl 1865 gift 1898 ej reg. ja Inflyttad   
Mattson, Martin  1870 ogift 1899 700/50 nej Inflyttad   
Månsson, Johan 1875 ogift ? ej reg. nej Inflyttad   
Nagel, Klara 1862 ogift ? ej reg nej Född i Gbg  
Olsson, Axel  1861 gift 1892 1200/800 nej Född i Gbg  
Petersson, Johan  1856 ogift ca 1885  2000 ja Inflyttad   
Plathino, Johan  1874 ogift 1900 1000/350 nej Inflyttad   
Sandlund, Gustaf 1852 gift 1891 1200/800 ja Uppgift saknas om födelseort 
Sjöman, Johan  1854 gift 1898 1000/350 ja Inflyttad   
Steen-Möller, 
William 1863 gift 1900 2000 nej 

Inflyttad 
Danmark   

Tholin, Ester 1872 ogift ? ej reg. nej Inflyttad   
Östergaard, 
Wilhelm  1858 gift 1894 1000/350 ja 

Inflyttad 
Danmark   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Tabell 2 Könsfördelning ateljéägarna 

Kategori Antal 

Kvinnor 4 

Män 24 

Summa 28 

 

Tabell 3 Åldersfördelning 

Kategori Antal 

0-15 0 

16-30 8 

31-45 12 

46-60 8 

Summa 28 

 

Tabell 4 Fördelning gifta/ogifta 

Kategori Antal 

Kvinnor ogifta 4 

Kvinnor gifta 0 

Män ogifta 12 

Män gifta 12 

Summa 28 

 

Tabell 5 Fördelning infödda 

 

 

Tabell 6 Fördelning inflyttade 

Kategori Antal 

Kvinnor ogifta 3 

Kvinnor gifta 0 

Män ogifta 10 

Män gifta 9 

Summa 22 

 

Tabell 7 Uppgiven inkomst i kr. 

Kategori Antal 

0-1999 8 

2000-3999 4 

4000-5999 0 

6000-7999 0 

8000-9999 0 

10 000-12.000 1 

 

Tabell 8 Reducerad beskattning 

Kategori Antal 

Kvinnor ogifta 1 

Män ogifta 3 

Män gifta 4 

Summa 8 

 

Tabell 9 Ordinarie beskattning 

Kategori Antal 

Kvinnor ogifta 0 

Män ogifta 2 

Män gifta 3 

Summa 5 

 

Tabell 10 Kommentar ej reg. inkomst 

Kategori Antal 

Kvinnor ogifta 0 

Män ogifta 3 

Män gifta 0 

Summa 3 

 

Tabell 11 Medlem i SFF 

Kategori Antal 

Kvinnor ogifta 0 

Män ogifta 3 

Män gifta 8 

Summa 11 

 

Kategori Antal 

Kvinnor ogifta 1 

Kvinnor gifta 0 

Män ogifta 2 

Män gifta 3 

Summa 6 
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6 Kommentarer 

6.1 Kulturella kapitalet  

Den undersökta gruppen med 28 personer består av 4 kvinnor och 24 män. Man kan se att 

den dominerande åldersgruppen är 31-45år och representeras av 1 kvinna och 12 män. 

Resten är jämt fördelande på 8st yngre och 8st äldre. Den äldsta är en kvinna på 68 år och 

den yngsta en man på 25 år. Fördelningen på civilstånd är 16st ogifta och där ingår samtliga 

4 kvinnor och 11 män är gifta. Antalet infödda är 6st varav 1 kvinna så 22st en stor majoritet 

hade valt att flytta till Göteborg.  

 

6.2 Sociala fältet 

Det var 13 av 28 fotografer som hade redovisat en inkomst vilket tyder på en stor variation 

på om man kunde försörja sig eller om det var främst var en syssla för amatörer. Skillnaden 

mellan den högsta uppgivna inkomsten på 11.000kr och den lägsta på 700kr ger fog för den 

slutsatsen. Orsakerna till att det är knappt hälften med registrerad inkomst kan variera och 

ett skäl kan vara att man inte behövde anmäla någon inkomst som var under 2000kr då den 

inte var skattepliktig. En annan orsak kan kanske förklaras med noteringar i gamla 

riksdagsprotokoll där tjänstemännen beklagade att allmänheten inte lämnade in uppgifter.46 

En annan aspekt som påverkade yrket var beroendet av årstidernas ljus men även 

temperatur då man inte alltid hade råd med uppvärmning under vintern. Med tanke på de 

olika omständigheterna var det ofta nästan nödvändigt att fotografen hade någon annan 

verksamhet eller att någon annan i hushållet hade någon inkomst. Det var 8 stycken som har 

fått beviljad reducering av sin inkomstskatt, ”medgifvet afdrag”, exempelvis uppges 

inkomsten till 1200 och då reduceras den skattepliktiga delen till 800kr. En av fotograferna 

hade noteringen ”Å fattigvården intagne.” Hos tre stycken fanns kommentaren: ”kvarstående 

obefintliga sedan åren 1891 – 1900” och det innebar att man inte visste var personen hade 

tagit vägen.  

 

Medlemskapet hos SFF är representerat med enbart 11 män och det går inte att se något 

tydligt samband mellan medlemskap och inkomst. Resultat visar på en samstämmighet med 

riksförbundet då det fanns en klart manlig dominans vid starten år 1895. ”Minst tio kvinnliga 

medlemmar har SFF vid årets slut. Det totala medlemsantalet är 76”47 

                                            
46 Sjökvist  telefonsamtal  2011-04-20 

47 Centennium, år 1895. 
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7 Analys och resultat  

Frågeställningen under arbetet har varit: Vilka var förutsättningarna för professionalisering av 

arbetet för kvinnliga porträttfotografer år 1900? Analysen inleds med en kort beskrivning av 

fyra fotografer, två kvinnliga och två mannliga, vars yrkesliv kan ses som ett uttryck för 

fotografyrkets förutsättningar. Urvalet är gjort för att tydliggöra den stora variationen i aktuell 

grupp. Analysen andra del utgår ifrån två perspektiven demokratiska reformer och staden 

som arbetsfält vilka kan vara ett sätt att förklara de kvinnliga fotografernas möjligheter.  

 

7.1 Fyra fotografer – en kort presentation 

Elna Hanson – den äldsta fotografen  

Hon föddes 1832 i Fosie. Hon var den första årskullen ogifta kvinnor som blev myndig vid 

25års ålder. Genom reformen 1846 angående hantverk och handel var det möjligt för henne 

att vara yrkesverksam som fotograf. Hennes firma etablerades 1871 då hon övertog Augusta 

Borgs fotoateljé på Drottninggatan 68 där hon hade arbetat sedan 1866. Verksamheten 

flyttade därifrån 1899 till en annan fastighet på Drottninggatan.48 Elna fick under sin uppväxt 

vara med om att folkskolestadgan infördes då hon var tio år. Hon är 68 år det aktuella 

undersökningsåret vilket kan vara en förklaring till att uppgiven inkomst saknas.  

 

Augusta Chytraesus – redovisad låg inkomst. 

Hon föddes 1853 i Ronneby. Den utvidgade handelsförordningen och beslutet om att ogifta 

kvinnor blir myndiga efter 25 gjorde det möjligt för henne att etablera sin firma år 1878. 

Ateljén i Göteborg startade år 1894 på Drottninggatan 31. Hon flyttade fyra år senare till en 

kombinerad ateljé och bostad till Drottninggatan 25. Hon arbetade i flera städer parallellt med 

verksamhet i Norge och i Åmål 1887 – 1900. Fotografier finns bevarade med kommentaren: 

filial Laholm. Hon hade anställda biträden och en fotograf.49 Det aktuella undersökningsåret 

är hon 47år och trots att hon har en filial i Laholm så är hennes inkomst gruppens lägsta. 

 

James Bourn – den framgångsrika fotografen 

Han föddes 1849 i Göteborg. Hans firma etablerades 1876 på Nya Allén 96. Han gifte sig 

året därpå och får genom åren sex barn. Han utökade verksamheten med att flytta till 

ytterligare en ateljé 1886 på Kungsgatan 47.  Den fastigheten ägde han till hälften och det 

fanns redan från starten ett antal anställda fotografer och biträden. Han började som 14-åring 

att arbeta hos olika fotografer fram tills att han etablerade egen ateljé.50 Han får uppleva som 

                                            
48 Lööf, LarsOlof, Göteborgs fotografer. Ateljéer och yrkesmän 1840-1910 (Göteborg, 1999) s.82. 

49 Ibid. s.42. 

50 Ibid. s.34. 
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13-åring att ogifta kvinnor samt änkor och män får inkomstgraderad rösträtt och som 15-åring 

att det blir förbjudet att aga sin hustru. Inkomsten är överlägset högst i gruppen och han är 

medlem i Svenska fotografers förbund – SFF. 

 

Valdemar Hellgren – fotografen som rymde 

Han föddes 1875 i Göteborg. Den utvidgade handelsförordningen gör det möjligt för honom 

att etablera sin firma år 1896 på Stigbergstorget 2 som också var hans bostad. Det verkar 

som om det var svårt med lönsamheten och redan från start fanns det i rådhusrättens 

handlingar ärenden som handlar om betalningssvårigheter. Han reste 1898 som 23-åring till 

Amerika utan att formellt begära flyttning vilket tyder på att han helt enkelt rymde och 

lämnade efter sig obetalda skulder.51 

 

7.2 Demokratiska reformer 

Det var en lång process mot jämställdhet från det att man som ogift kvinna automatiskt blev 

myndig år 1863 till 58 år senare för gifta kvinnor år 1921. Rätten till utbildning tog ett första 

steg vid folkskolestadgan 1842 och högre utbildning för kvinnor blev tillåtet år 1873. Den 

stora skillnaden var att en ogift kvinna som enligt lagstiftningen var myndig kunde ha en egen 

verksamhet men då hon gifte sig så försvann formellt den rättigheten då mannen var 

familjens överhuvud och försörjare. ”Uppfattningen om det kvinnliga och manliga könet kom 

att mot slutet av 1800-talet att präglas av ett naturvetenskapligt synsätt.”52 Med en sådan 

lagstiftning kan det finnas en tolkning som visar på att för att få behålla sin frihet fick man 

välja antingen familjeliv eller yrkesliv. De myndiga kvinnor som ville gifta sig hade från år 

1872 rätt bestämma vem hon ska gifta sig med då giftomannarätten upphör. Man kan via 

statistik fastställa att antalet äktenskap sjönk vilket kanske kan ses som en konsekvens av 

den rådande dubbla kvinnosynen som ogift respektive gift. ” 

 

En annan förklaring till den sjunkande giftermålsfrekvensen kan vara att kvinnor [---] valde att 

inte gifta sig för att inte förlora kontrollen över sin ekonomi”53 Man kan kanske tänka sig att i 

en del relationer så skrevs verksamheten över på mannen och kvinnan kunde fortsätta att 

arbeta men år 1874 kom lagen som gav en gift kvinna rätt att förvalta sin enskilda egendom 

och förtjänsten av eget arbete.54 I tidigare undersökningar har man sett en tendens till att 

“många kvinnliga fotografer upphörde med sin fotografiska verksamhet när de gifte sig.”55  

 

                                            
51 Ibid. s.85. 

52 Hedenborg, Wikander, Makt och försörjning. s.86. 

53 Hedenborg, Wikander, Makt och försörjning. s.56. 

54 Nilsson, Ruth, Thorsell, Lennart, Kvinnoroller genom tiderna (Nacka 1976) s.58. 

55 Dahlman, s.48. 
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Möjligheten för kvinnor och män att påverka politiskt var begränsad då den var 

inkomstrelaterad vilket gjorde att det var en begränsad grupp som hade den möjligheten. 

”Fortfarande efter 1866 hade majoriteten av den svenska befolkningen inte rösträtt.  Bara 5,5 

procent kunde rösta till det bredaste andrakammarvalet”56 

 

7.3 Staden som arbetsfält 

Det var i storstäderna som många fotografer försökte etablera sig i samtidigt som många 

hade verksamhet på flera platser. Det tyder på en rörlig verksamhet som förmodligen var 

beroende av säsong med olika aktiviteter och årstider.  Några av fotograferna hade filialer 

vilket inte behövde innebära en lokal utan kunde vara ett tält eller att man hyrde in sig på 

lämpliga platser. ”I de moderna hotellen har man börjat inreda mörkrum till resandes tjänst”.57   

 

Eftersom den största inkomstkällan är porträttbilder och det är en hård konkurrens med 

priskrig för att locka kunderna. Det blir en fråga för medlemmarna och ”SFF upprättar därför 

den första prisrekommendationen, som undertecknas av de flesta fotografer, men inte de 

som utför gratisfotograferingar”58 Med tanke på att det i urvalsgruppen var endast 5 av 28 

fotografer som hade så pass hög inkomst att det inte var aktuellt med någon reducering så 

kan man nog tolka det som att det var några få som kunde leva på att vara fotograf. Trots det 

verkar det som att många var beredda att göra ett försök att etablera sig. Det var vanligt att 

fotograferna var födda utanför Sverige och i urvalet finns det två stycken födda i Danmark 

och en från Polen. ”Under yrkets första tid i Göteborg är antalet utomlands födda fotografer 

ganska stort”59
  

 

 

7.4 Sammanfattning   

En av de stora förändringarna mot tidigare yrkesliv år 1900 var att det hade skapats ett antal 

könsneutrala yrken. Skiljelinjen var att kvinnor uppdelades i två grupper gifta och ogifta med 

olika rättigheter. Man kan dra slutsatsen att det i realiteten var ett yrkesliv på olika villkor där 

den gifta kvinnan kunde arbeta men var inordnad i en traditionell samhällssyn medan den 

ogifta kvinnan hade större möjligheter till att vara ekonomiskt oberoende. Det fungerade 

nästan som en form av kompromiss för att klara av arbetskraftsbehovet och samtidigt bevara 

det gamla traditionella familjelivet. ”1800-talet var en period med ett kvinnoideal som 

                                            
56 Hedenborg, Wikander, Makt och försörjning. s.42. 

57 Centennium, Fotografi i Sverige, del 1: 1895-1974, red.: Gösta Flemming (Stockholm, 2007) år 1899 
Kommentar. Årtal har ersatt paginering.  

58 Centennium, år 1897.  

59 Lööf, LarsOlof, Göteborgs fotografer. Ateljéer och yrkesmän 1840-1910 (Göteborg, 1999) s.7. 
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betonade vikten av att kvinnor var mödrar och att de vårdade sina barn i hemmet”60 

Kompromissen kan ses som ett uttryck för två genusperspektiv. Först den traditionella 

familjebilden med kvinnans roll som hustru liknar mest Yvonne Hirdmans teori om kvinna 

som objekt. Den självständiga yrkesarbetande kvinnan liknar mest det andra perspektivet 

med kvinnan som aktör enligt Susanna Hedenborg och Ulla Wikander. I den aktuella 

gruppen fotografer på 28st var det endast 13st med redovisad inkomst och endast 5 män 

hade så pass hög inkomst att de inte fick någon skattereduktion. Av de undersökta fyra 

kvinnorna saknas inkomstuppgift på tre stycken och den fjärde hade reducerad skatt.  

Trots olika reformer som syftade till ett ökat företagande och en förändrad syn på kvinnans 

roll som ekonomiskt oberoende och aktör i politiken har undersökningen visat att det var 

stora svårigheter att arbeta professionellt som kvinna vid den här tiden. Slutsatsen blir att det 

nya könsneutrala yrket som fotograf i Göteborg vid sekelskiftet innebar stora ekonomiska 

svårigheter framförallt för kvinnorna men även för många män.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
60 Hedenborg, Susanna & Wikander, Ulla, Makt och försörjning (Lund, 2003) s.81. 
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och ökad jämställdhet61 

1842 Obligatorisk folkskola införs för kvinnor och män 

1845 Lika arvsrätt för kvinnor och män  

1846 Ogifta kvinnor (änkor, frånskilda) tillåts att arbeta inom hantverk och handel 

1853 Kvinnor får rätt att undervisa i de mindre folkskolorna. 

1853 Kvinnor får rätt att undervisa i folkskolan 

1858 Efter domslut kan ogift kvinna över 25 år bli myndig. Gifter hon sig blir hon åter omyndig 

1859 Kvinnor får inneha vissa lägre lärartjänster och statstjänster. 

1861 Högre lärarinneseminariet inrättas genom riksdagsbeslut 

1862 Kvinnor (ogifta kvinnor och änkor) och män får inkomstgraderad kommunal rösträtt 

1863 Ogift kvinna blir myndig vid 25 års ålder, om hon vill kan hon avsäga sig sin myndighet 

1864 Ogifta kvinnor får samma rättigheter som män i det privata näringslivet genom nya, 

Fabriks- och hantverksförordningen  

1864 Förbud mot att aga sin hustru 

1870-talet Familjeplanering börjar påverka familjernas storlek i vissa samhällsgrupper 

1872 Myndig kvinnan får bestämma vem hon ska gifta sig med då giftomannarätten upphör. 

1873 Kvinnor kan avlägga akademisk examen i alla ämnen förutom i juridik teologi 

1873 Sveriges första kvinnosaksförening bildas - Föreningen för gift kvinnas äganderätt  

1874 Gift kvinna får rätt att förvalta sin enskilda egendom och förtjänsten av eget arbete.  

1884 Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder.  

1886 Första kvinnliga yrkesföreningen bildas: Sveriges barnmorskeförbund. 

1886 Första kvinnliga fackföreningen bildas: Hemsömmerskor i Lund. 

1889 Kvinnor (ogifta med egendom) blir valbara till fattigvård, skolvård m.m.  

 

                                            
61 http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/Internet. hämtad 2011-05-29 
Nilsson, Ruth, Thorsell, Lennart, Kvinnoroller genom tiderna (Nacka 1976) s.58. 
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