
LINKÖPINGS UNIVERSITET

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

Konstvetenskap och visuell kommunikation

C-uppsats

Föreställningen om idealkvinnan
-Det konstruerade pastorala kvinnoporträttet under frihetstiden

An image of the ideal woman 
-The constructed female pastoral portrait 

during the first half of the 18th century in Sweden 

HT 2016

Författare: Kristoffer Örjestam

Handledare: Anna Ingemark Milos



Linköpings universitet             Filosofiska fakulteten

Linkoping University                 Faculty of Art and Science 

Institutionen för kultur och      Konstvetenskap och visuell kommunikation

kommunikation                          History Art and Visual Communication

Department of Culture and 

Communication

Projekt:                                       C-uppsats i ämnet konstvetenskap och visuell 

                                                      kommunikation

Project:                                         Bachelor Thesis in History of Art and Visual Communication

Titel:                                             Idealkvinnan -Det konstruerade könet i det kvinnliga 

                                                      frihetstida  porträttet

Title:                                              An image of the ideal woman -The constructed female pastoral portrait 

                                                       during the first half of the 18 th century in Sweden 

Författare/

Author:                                         Kristoffer Örjestam

Handledare/

Supervisor:                                  Anna Ingemark Milos

Språk:                                         Svenska

Language:                                    Swedish 

 

Sammanfattning:                         En undersökning i det kvinnligt konstruerade könet och dess framställning 

                                                       pastorala porträtt under  frihetstidens Sverige. Genom en undersökning av den  

                                                       dåtida kontexten och analys av tre kvinnliga porträtt undersöks framställningen av  

                                                       kvinnan som ett ideal. 

Abstract:                                        An analysis of the female constructed gender and it's display in the pastoral portrait 

                                                       during the first half of the 18 th century in Sweden. By looking at the kontext of the time and  

                                                       through analyzing three portraits the matter of woman as an ideal will be explored.

Nyckelord:                                    Genus, Porträttkonst, 1700-tal, Frihetstiden, Sverige                                   

Keywords:                                      Gender, Portraiture, 18th Century, Sweden 

2



Innehållsförteckning

1. Inledning..............................................................................................................................4
 1.1 syfte och frågeställningar.....................................................................................................4

 1.2  Avgränsningar.....................................................................................................................5

 1.3 Teori och metod...................................................................................................................6

 1.4  Litteratur och tidigare forskning.........................................................................................7

 1.5 Disposition...........................................................................................................................9

2. Bakgrund.............................................................................................................................10

 2.1 Frihetstiden..........................................................................................................................10

 2.2 Porträttkonsten.....................................................................................................................12

 2.3 Det pastorala kvinnoporträttet..............................................................................................14

 2.4 Synen på kvinnan.................................................................................................................16

 2.5 Det kvinnliga konstruerade idealet.......................................................................................19

3. Analys av porträtt och kvinnliga symboler..............................................................................22

 3.1 Analys...................................................................................................................................23

 3.2 Kvinnligt porträtt för den manliga betraktaren.....................................................................27

4. Sammanfattande diskussion............................................................................................29

     Käll & Litteraturförteckning...........................................................................................33

     

                                                                                                                                                           

3



1. Inledning 
Redan från en väldigt ung ålder har jag varit fascinerad av 1700-talet. Kläderna, perukerna, slotten 

och inredningarna kändes som en enda stor saga där en bal på slottet under gigantiska kristallkronor 

tillhörde vardagen. När jag blev äldre insåg jag att denna ”saga” endast involverade en väldigt liten 

del av befolkningen, den kulturella samhällseliten, medan en större del av världen svalt. 

   I Sverige sker på 1700-talet stora förändringar. Naturkunskapen får genom den franska 

upplysningens strömningar ett stark fäste i Sverige, både inom politik och ekonomi. Det talades om 

en mer upplyst människa där förnuftet skulle styra. Detta innebar politiska reformer, nya lagar för 

den bredare massan och att flera nya vetenskapliga och kulturella institutioner inrättas. Kulturen var 

även den starkt influerad från Frankrike. Under 1700-talets första hälft, som vi i Sverige kallar för 

frihetstiden, gör rokokon med dess lätta sirliga former entré i Sverige. Modet inspireras från 

Frankrike och nöjen som teater och tesalonger blir vanliga sysselsättningar för den svenska 

kultureliten att hänge sig åt. 

   Som vanligt i äldre tider är det samhällseliten som har råd och möjlighet att hänge sig åt och ta del 

av denna nya kultur och livsstil vilket också är fallet under frihetstiden. Kulturen och vetenskapen 

var viktiga inslag hos människan och en ny syn på människan bildas. Ett krav på en mer förnuftig, 

kulturell och undersökande människa skapas.

   Detta är inte det enda, även synen på människans roll i livet genomgår en förändring. Under 

frihetstiden ansågs man och kvinna vara två versioner av samma kön, där kvinnan var den mindre 

lyckade modellen. Därför var social tillhörighet i hög grad av lika stor betydelse som kön.1 I och 

med detta skapas nya mans- och kvinnoroller. Ett sätt de rika befäste sin sociala status på var med 

porträttbeställningar. I Sverige dominerades porträttmarknaden av pastorala kvinnoporträtt. 

   

1.1 Syfte och frågeställningar
De framställningar av kvinnan i det pastorala porträttet som starkt kopplades till litterära och antika 

ideal kommer i den här uppsatsen belysas och undersökas utifrån en kontext där porträttet ofta var 

utförda av män och till för manliga beställare och uppvisar på så sätt också en kvinna som mannen 

konstruerat, ett ideal som ansågs som det perfekta. Kvinnans val och möjligheter samt tidens 

kvinnoideal kommer därför att undersökas och behandlas som något konstruerat utifrån samtida 

manliga bestämda ideal.               

   Jag vill undersöka det pastorala porträttet av högreståndskvinnan och de ideal det skulle 

1 Carolina Brown, Liksom en herdinna-Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet. Carlssons. 
Stockholm 2012, s. 26.
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symbolisera. 

   Syftet med denna uppsats är att belysa ett kvinnoideal under den svenska frihetstiden som tycks 

vara manligt konstruerat och påvisa hur det tog sig uttryck i det pastorala kvinnoporträttet. Genom 

att koppla den kulturella och sociala kontexten av den svenska frihetstiden med bildanalyser av tre 

stycken frihetstida pastorala kvinnoporträtt kommer jag förklara vilka ideal de kvinnliga porträtten 

var tänkta att påvisa. Porträtten i sig är tre stycken portätt av unga kvinnor från 1700-talets första 

del. Två av de är svenska och utförda av konstnären Gustav Lundberg (1695-1786)  och ett av den 

franska konstnären Carle Van Loo (1705-1765) vilket förstärker influenserna av det franska måleriet 

och kulturen till det svenska. Alla tre porträtten finns i Östergötlands Länsmuseums porträttsamling. 

Porträtten analyseras för att ge en tydligare bild av den konstruerade kvinnligheten och de ideal som 

åtföljde den. 

   Utifrån uppsatsens syfte har jag formulera tre frågeställningar:

• Vilka kvinnoideal var rådande under den svenska frihetstiden?

• Hur gestaltades dessa ideal i det kvinnliga pastorala porträttet?

• Vad kommunicerar den avbildade kvinnan i porträttet?

1.2 Avgränsningar
I denna uppsats kommer jag avgränsa mig till första delen av det svenska 1700-talet och den period 

som kallas för frihetstiden då detta är en tid som medför stora sociala, politiska och vetenskapliga 

förändringar i Sverige. Med samhällsförändringen kommer också en förändrad syn på människan 

och en ny sorts kvinnoroll. I denna uppsats kommer jag avgränsa mig till högreståndskvinnan och 

undersöka hennes roll i samhället och hur denna roll och de ideal som följde med den 

manifesterades genom det pastorala porträttet av henne.

   Valet av högre stånd beror på att det är de som har råd och tid till att låta sig porträtteras och utgör 

därmed den största andelen av bevarade porträtt. 

 En stor andel av dessa kvinnor från den här tiden har även lämnat efter sig dagböcker och brev som 

ger en personlig inblick i hur deras liv tedde sig enligt de själva. Detta har gett mig en mer trovärdig 

och korrekt inblick i hur deras liv faktiskt såg ut. 
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1.3 Teori och metod
Uppsatsen utgår från att porträtten fungerar som en slags visuell kommunikation. Genom sin 

framställning och sin uppbyggnad vill de säga oss betraktare något.  För att på rätt sätt kunna förstå 

det pastorala kvinnoporträttets budskap och för att kunna tolka de synliga attribut i bilderna på rätt 

sätt behöver jag se tillbaka på konsthistorien och undersöka samhällets kontext och symbolvärden 

som var aktuella i porträttens samtid. 1960 skrev den österrikiska konsthistorikern E.H. Gombrich i 

sitt arbete Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation att bilder är som 

en slags problemlösning, de förmedlar ett budskap till betraktaren. 

   Detta budskap är skapat av en samtida kultur med ideal skapade utifrån denna kulturs möjligheter, 

vetenskap och sociala värderingar. Betraktarens uppfattning styr också till stor del vad bildens 

innebörd till slut blir, vilket leder till att innebörden blir olika för olika grupper i det samtida 

samhället. Många gånger finns den tilltänkta betraktarens uppfattning med redan vid 

skapandeprocessens början av bilden.2 För att ta reda på bildens sanna innebörd behövs därför att 

man studerar den utifrån korrekt samtida, kulturell kontext och har den tilltänkta betraktaren i 

åtanke3. 

   Då samhället under denna tiden styrdes av män och då också normer kring kultur och samhällsliv 

sattes av män är det viktigt med ett genusperspektiv för att belysa den roll kvinnan hade att tillfoga 

sig till. Det perspektiv jag valt att använda mig av är det performativa genusperspektivet som har 

utvecklats av den amerikanska professorn i retorik och litteraturvetenskap Judith Butler. 

   Hon menar att kön är en kulturell konstruktion.4 Det performativa genusperspektivet utgår från att 

den rådande maktfaktorn har ett bestämt ideal kring en grupp som den gruppen går med på att 

iscensätta och foga sig till. Gruppen bidrar därför till att göra dessa ideal till normativa för just den 

gruppen.5 Genom att också koppla den manligt objektifierande blicken ”The male gaze” med 

performativiteten hoppas jag ta reda på hur stor inverkan den manliga maktfaktorn hade på 

utformningen av de kvinnliga pastorala porträtten.6

   Vid analysen av porträtten kommer jag använda mig av en deskriptiv metod. Det deskriptiva 

syftar helt enkelt på ett beskrivande och återberättande av det man ser i bilden. Genom att koppla 

samman porträttens innehåll av attribut med den samtida kulturhistoriska kontexten och använda 

2 E.H. Gombrich, Art & illusion- A study in the psychology of pictorial representation, Sixth edition, Phaidon. London 
2010 [1960], passim. 
3 Lena Johannesson (red), Konst och visuell kultur i Sverige- före 1809, Bokförlaget Signum, Lund 2010, s. 13.
4 Tina Rosenberg, Könet brinner!- Judith Butler, Natur och kultur, Stockholm 2005, s. 37.
5 Ibid, s. 39.
6Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder-Att tolka visuella uttryck, Studentlitteratur AB, Lund 2012, s. 
66.
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mig av det performativa genusperspektivet kommer jag belysa den ideala kvinnorollen i det 

pastorala porträttet. 

  

1.4 Litteratur och tidigare forskning
För att kunna förstå kontexten kring frihetstidens pastorala kvinnoporträtt behövs först en 

bakgrundsförståelse kring hur livet såg ut bland de högre stånden under den här perioden. Genom 

att först övergripande berätta om det som kännetecknar den svenska frihetstidens samhälle och 

människor ges en överblick om vilka influenser som inspirerade till de högre ståndens intressen, 

ideal, förhållande till varandra och till det som uppsatsen lägger stor vikt vid: kvinnans identitet och 

hur den tog sig till uttryck i porträttkonsten. För den mer övergripande fakta kring frihetstiden som 

period har jag använt mig till stor del av professor, i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet Tore 

Frängsmyrs bok Sökandet efter Upplysnigen: Perspektiv på Svenskt 1700-tal (2006). Boken har 

varit till stor hjälp kring att förklara det faktum att den svenska upplysningen till stor del inte 

handlade om folkets allmänbildade kunskap utan om en utvecklingsboom genom nya uppfinningar 

som tillkom genom naturvetenskapen och som användes för att istället stärka landets ekonomi och 

tillväxt.

   För en vidare kunskap kring den franskinfluerade kulturen, litteraturen och lyxkonsumtionen 

bland de högre stånden i Sverige har jag fått mycket god hjälp från antologin Idéer och Äventyr: en  

Antologi om Svenskt 1700-tal (Magnus Bergsten, (red), 1999). Denna lilla antologi innehåller flera 

små korta kapitel av flera olika skribenter och författare och behandlar hela det svenska 1700-talet 

och därmed har mycket information kring frihetstidens fransk- och orientalisktimporterade kultur, 

lyxkonsumtion samt samhällsutseende och det vardagliga livet bland de övre stånden som jag funnit 

mycket användbart. 

   För att kunna koppla högreståndssamhällets ideal och dess inflytande på dåtidens kvinnoporträtt 

har jag använt mig av konstvetaren Göran Alms (red) bok Signums Svenska Konsthistoria:  

Frihetstidens Konst (1997) vars information om hur det franskinfluerade kultur, litteratur och mode 

gjorde starka avtryck i den kulturella eliten bland de högre stånden varit oumbärlig. Här tas franska 

strömningar upp i förhållande till nya porträttroller och kring ett porträttmåleri som helt ändrades 

och blev ljusare, lättare och mer intimt. För att kunna tydligare belysa de ideal som förespråkades 

av det kvinnliga pastorala porträttet har jag använt mig av flertalet olika material. Konstvetaren 

Carolina Browns doktorsavhandling Liksom en Herdinna:Litterära Teman i Svenska Kvinnoporträtt  

under 1700-talet (2012) har varit till mycket stor hjälp för att mer direkt få kunskap kring hur den 

kvinnliga porträttmarknaden såg ut i Sverige. Brown tar även upp kring pastoralens historia och 
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kopplingen mellan antikens mytologi till den samtida högreståndsmiljön, samt lägger också stor 

vikt vid att koppla samman lyxkonsumtion, historia, kultur och bildning med en skapandeprocess av 

sig själv med hög social och kulturell status. Brown tar också upp ingående om det franskinfluerade 

modet och kulturen samt belyser de kvinnliga porträttposer det pastorala temat bidrog till att skapa i 

1700-talets Sverige. Även konstvetaren Sabrina Norlander Eliassons doktorsavhandling från 

Uppsala Universitet Claiming Rome- portraiture and social identity in the eighteenth century  

(2003) har varit till stor hjälp för att förstå kvinnliga porträttroller men också gett en djupare inblick 

i hur den grekiska och romerska antiken var en stor influens till 1700-talets porträttkonst och 

högreståndslivets värderingar över hela Europa. Även i denna avhandling förklaras kopplingen 

mellan det pastorala temat och den antika mytologin närmare. 

   Det tas upp om en manlig föreställning kring hur en kvinna skulle framställa sig och det 

poängteras ut de orättvisor kvinnor fick genomgå gällande utbildning, giftermål och vardagsliv i en 

mansdominerad värld, och där porträtten nästan alltid var till för en manlig betraktare. 

   Boken Konst, kön och blick- feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism (2014) 

av  konstvetaren Anna Lena Lindberg (red) har ytterligare givit en inblick och förståelse kring hur 

blicken konstrueras för att göra någon undergiven och hur könet kopplas samman med blicken i 

konst. Ett av avsnitten handlar om den franska kulturen och kvinnliga porträttkonsten under 1700-

talet vilket har varit en bra källa att hämta information ifrån då den svenska högreståndskulturen 

samt porträttkonventionerna importerades från Frankrike. 

   Ytterligare en viktig bok jag använt mig av är Möten med bilder- att tolka visuella uttryck (2012) 

av konstvetarna Yvonne Eriksson och Anette Göthlund. Här tas det upp ingående om den 

objektifierade kvinnan i bild och hur hon befästs med hjälp av blickar, bildformat och vinklar. Hur 

kvinnan blir manligt objektifierad är en viktig utgångspunkt i denna bok och har således varit till 

stor hjälp för min undersökning av det manligt konstruerade kvinnoidealet och porträttet. 

   Genom att också läsa faktiska utdrag ur högreståndskvinnors dagböcker från frihetstiden har jag 

kunnat hitta konkreta och faktiska skildringar av hur kvinnorna under denna perioden såg på sig 

själva och sin roll, samt vad för värderingar de hade i livet kring kultur, politik och samhälle. Dessa 

anteckningar har gett mig en djupare förståelse för högreståndskvinnans liv och de begränsningar 

hon tvingades leva under. Dessa utdrag återfinns i litteraturvetaren Christina Sjöblads 

dagbokforskning Min Vandring Dag för Dag:-Kvinnors Dagböcker från 1700-talet (1997). Här 

presenterar Christina Sjöblad fyra svenska 1700-tals dagböcker från både frihetstiden och den 

gustavianska perioden. Genom att låta faktiska utdrag blandas med egen forskning och analys växer 

en stark förståelse för hur det var att vara intelligent kvinna och tvingas vara fast i konventioner 

satta av män, för män i ett samhälle till för män.
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   För den visuella kommunikation där genom samhällskontextens värderingar och ideal porträttens 

framställning är ett resultat av, vilket jag grundar en av mina teorier på har jag använt mig av 

konsthistorikern E.H. Gombrich publicerade arbete Art and Illusion: A Study in the Psychology of  

Pictorial Representation (2010). Gommbrich belyser att det är omöjligt att tolka ett verk korrekt om 

man inte analyserar det utifrån den samtida kontext då det tillkom. Detta har varit viktigt för mig att 

tillämpa då en avgörande anledning till utformingen av kvinnoidealet på för kvinnorna i samhället 

och för kvinnorna i porträtten ä ideal formade av den samtida maktfaktorn i samhället och där 

symboliken i porträtten är starkt kopplade till den antika mytologin, något som jag varit tvungen att 

ta hänsyn till och utgå ifrån i min analys. 

   Retorik och litteraturvetaren Judith Butlers arbete kring att kön och genus är kulturellt konstruerat 

och i sitt arbete med det performativa genusperspektivet har varit grundläggande för mig för att 

kunna förklara och förstå hur frihetstidens kvinnoroll och identitet uppstått och utformats. Jag har 

hämtat inspiration från flera av Butlers publicerade verk som Genustrubbel- feminism och 

identitetens subversion (2007) och Genus ogjort- kropp, begär och möjlig existens (2006). Utöver 

dessa två tillkommer genusvetaren Tina Rosenbergs bok Könet brinner!- Judith Butler (2005) som 

är en samling av Butlers texter. 

   En sista bok jag vill nämna som hjälpt mig väldigt mycket är konsthistorikern Sarah Carr Gomms 

bok Motiv och symboler i konsten- en uppslagsbok (1997). Denna bok listar merparten av alla kända 

teman och attributsymbolik som kan kopplas samman med antikens litterära och mytologiska teman 

och symboler. Då den svenska högreståndskulturen under frihetstiden var starkt influerad av fransk 

kultur som i sig var starkt influerad av antiken har denna bok hjälpt till att tydliggöra temat i de 

kvinnliga porträtt jag har studerat. 

 

1.5 Disposition
Efter inledningen följer ett av två huvudavsnitt, bakgrunden. Denna del behandlar tidsperioden 

frihetstiden. Den behandlar också kvinnosynen, introduktionen av det nya rokokomåleriet, 

porträttkonventioner, kännetecken för kvinnliga porträtt och det kvinnliga konstruerade idealet.

   I det andra huvudavsnittet kopplas ett konstruerat kvinnoideal samman med ett kvinnoporträtt till 

för den manliga betraktaren. Det finns även ett avsnitt som behandlar symbolik och teman i de 

kvinnliga porträtten. Här görs också en analys av symbolik och teman utifrån kvinnoporträtt från 

frihetstiden som återfinns i Östergötlands länsmuseums konstsamling.

   Den fjärde delen består av en sammanfattande slutsats.
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2. Bakgrund

2.1Frihetstiden 
Under 1700-talet får Sverige erfara nya förändringar inom politik, vetenskap och kultur.7 

Frihetstiden är den period i Sverige som sträcker sig mellan den karolinska och gustavianska 

perioden , alltså mellan åren 1718-1772.8 Det som skapar möjligheten för bildandet av perioden är 

när Carl XII dör 1718, vilket markerar slutet för den karolinska perioden och det svenska 

stormaktsväldet.9 

   Efter kungens död förs en ny politik med målet att just göra slut på enväldet i Sverige. Den 

politiska makten erhålls av två partier som kallades för hattar och mössor. Till hattarna hörde i regel 

de högre samhällsklasserna medan de lägre hörde till mössorna. Samhället var indelat i fyra 

samhällsklasser, så kallade stånd. Adel, präster, borgare och bönder. Av stånden var det adeln som 

var mest inflytelserik, både politiskt men också kulturellt.10 

   Frihetstidens slagord blev att man skulle kombinera ”det nyttiga med det sköna”.11 Som i stora 

delar av världen under 1700-talet blir också i Sverige vetenskapen allt viktigare. Målet var att göra 

människan mer förnuftig. I Sverige blir dock vetenskapens mål mer viktiga ekonomiskt. Man 

hoppades att vetenskapen med dess nya metoder och uppfinningar skulle gynna landets ekonomi. 

Därför sammanlänkas ekonomi och vetenskap tydligt under 1730-talet. 1739 grundades den 

kungliga vetenskapsakademin efter att botanikern och naturalvetenskapsmannen Carl von Linné 

kommit hem efter en av sina många forskningsresor. Det är Carl von Linné som gör Sverige till en 

naturvetenskaplig stormakt.12 

   Genom att nästan enbart använda naturvetenskapen till att främja landets ekonomi istället för att 

upplysa människan konkurrerades på så vis inte kyrkan och religionen ut under frihetstiden. När 

Sverige t.ex. som första land i världen införde en tryckfrihetslag 1766 blev kyrkan och religionen ett 

undantag som inte berördes av denna lag.13 

   Kyrkans uppgift var att sprida sin ideologi till folket för att få de att sköta sig och lyda den 

överordnade makten . Enligt lag var det obligatoriskt att närvara vid varje gudstjänst.14 

7 Tore Frängsmyr, Sökandet efter upplysningen- Perspektiv på svenskt 1700-tal, 2. uppl, Natur och Kultur. Stockholm 
2005, s. 197.
8 Göran Alm red, Signums svenska konsthistoria- frihetstidens konst, Bokförlaget Signum, Lund 1997, s. 9.
9 Magnus Bergsten red, Idéer och äventyr- en antologi om svenskt 1700-tal, Historiska Media, Lund 1999, s. 11.
10 Frängsmyr, 2005, s. 199.
11 Alm, 1997, s. 12.
12 Frängsmyr, 2005, s. 199.
13 Ibid, s. 202.
14 Bergsten, 1999, s. 70.
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Det är ändå värt att nämna att flera förslag lades fram under frihetstiden där man yrkade på att 

religionstvånget skulle ses över och bli lindrigare.15 

   Kyrkan hade så stor makt i det svenska 1700-tals samhället att skolväsendet och de sociala 

bildningshierarkierna grundades inom prästeståndet.16  De som utbildade sig vid universiteten var 

människor från de högre samhällsklasserna och blev ämbetsmän, präster, läkare och jurister.

   Då kulturen var en viktig del av högreståndsmänniskans vardag och att vara kulturellt belevad var 

lika med en statusmarkör i samhället avslutade de övre stånden sin utbildning med en Grand Tour. 

Detta var kulturella bildningsresor till städer som ansågs ha ett stort kulturarv, t.ex. de antika 

grekiska och romerska städerna. Här hänfördes man av klassisk antik konst, skulptur och arkitektur 

men också konst från mästare från tidigare århundraden. Antika ideal om dygd, ära och kärlek låg 

också bakom människans intresse för den antika världen. Historia befäste en kontinuitet, en 

föreställning om att man funnits med under en lång tid och så även var befäst med själva historien i 

sig. 

   Under frihetstiden ser vi en förändring till att fler hade möjlighet att ta del av dagsfrågorna i 

samhället samt också att de kunde framlägga sina åsikter i en högre grad. 

   Det var inte bara förhållandet mellan naturvetenskapen och landets ekonomi som fick positiva 

sidoeffekter. Handeln, import och export fick i samband med landets ekonomi ett rejält uppsving. 

Kulturen ändrades och spreds. I samband med att det ostindiska kompaniet seglade till Kina tog de 

med sig porslin, siden, kryddor och andra lyxvaror som hjälpte till att sprida en allt ökande 

lyxkonsumerande kultur. 

   En stor vurm för det orientaliska spreds sig i Sverige.17 Förutom det kinesiska porslinet 

importerade ostindiska kompaniet kinesisk trädgårdskultur i Sverige. De rika anlade kinesiska eller 

som de också kallades engelska trädgårdar och faktiskt ansågs det kinesiska samhället som det 

ideala samhället här i Sverige. 18 Det såkallade kineseriet blev så populärt i Sverige att drottning 

Ulrika Lovisa 1753 får Kina slott, ett lustslott i kinesisk stil på Drottningholm.19 

   Det var inte bara från Kina man importerade kultur. I samband med Vetenskap och förnuft tog 

man också in den franska kulturen i Sverige. Från Frankrike sprider sig rokokon in till Sverige. 

   Rokokon kan ses som en övergång från den tunga barocken. Stilen kom att symbolisera lätthet, 

intimitet, frihet ock komfort, något som passade den nya människan som skulle förena nyttan med 

det sköna. Sirlig, asymmetrisk, mjuka former och en förkärlek för pastellfärger som gult, rosa, blått 

15 Frängsmyr, 2005, s. 203.
16 Alm, 1997, s. 11.
17 Bergsten, 1999, s. 53.
18 Ibid, s. 54.
19 Ibid, s. 63.
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och grönt kännetecknar rokokon.20 Den intima rokokomiljön gav plats för nya känslouttryck där 

livets glädje, lättja och idyll betonades.

                                                                                                              

2.2 Porträttkonsten 
1723 introducerade konstnären Johan Henrik Schefferl rokokoporträttet i Sverige. Som mycket 

annat kom detta porträtt från Frankrike och utmärkte sig genom dess användning av pastellkritor. 

Formatet om föredrogs var bröst och midjebilder för att skapa en slags intimitet och en känsla av att 

vara nära objektet21.

   Det var endast de övre stånden i samhället som hade råd med porträtt och hela meningen med 

porträttet var att visa upp sin rikedom men viktigaste av allt sin sociala status. Den sociala 

ställningen hos porträttbeställaren var avgörande för spridningen av nya porträtt. Utformningen av 

poser, dräkter och attribut som återfanns bland porträtten hos de mest inflytelserika 

högreståndspersonerna kopierades och härmades av de som ville klättra högre upp på den sociala 

stegen.       

   Porträtten visade att man tillhörde den kulturella eliten genom attribut som modedräkt, historisk 

och mytologiska teman i litteratur. För kvinnan var attribut som syftade på dygdiga ideal som god 

kvinna , hustru och mor sätt att uppvisa en hög social status på.22

   Innebörden och symboliken var omfattande i porträtten men själva uppbyggnaden var relativt 

enkel. Det hela följde en slags mall. Det första som valdes var tonen i porträttet och vad det skulle 

representera till omvärlden och den tilltänkta betraktaren. Man gick sedan vidare till att göra en 

ansiktsstudie av den som skulle avporträtteras. Studien skulle visa säregna drag men uppvisa desto 

mer dåtidens skönhetsideal. Social status var även starkt förknippad med ett vackert yttre.23 

   Kroppsformen avbildades utifrån en vaxdocka som fick stå modell. Själva posen, bakgrunden och 

scenen i bilden utgick från ett massivt register av porträttscener som stadigt vuxit fram allt sedan 

renässansen. Till detta lade man till attribut som speglade fransk kultur och lyxkonsumtion vilket 

gav porträttet en modern förankring.24                  

   Det nya pastellmåleriet förde med sig mjuka organiska penseldrag. Färgsättningen blev ljus, 

behagfull, varm och bidrog till den intimitet man eftersträvade. 

   Porträttet var något självklart i ett hem tillhörande någon från de högre stånden och fungerade till 

20 Alm, 1997, s. 170.
21 Eriksson & Göthlund, 2012, s. 65.
22 Sabrina Norlander, Claiming Rome-Portaiture and social identity in the eighteenth century, Universitetstryckeriet , 
Uppsala 2003, s. 4.
23 Anna Lena Lindberg red, Konst, kön och blick- Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, Andra 
upplagan, Studentlitteratur AB, Lund 2014, s. 63.
24 Alm, 1997, s. 177.
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största del som ett representationsporträtt.25 

   Periodens konst präglas av ordet grace. Det innebar elegans och jämnvikt där starka känslor inte 

skulle visas då det ansågs rubba balansen i bilden. Det skulle vara lätt, flörtigt och estetiskt 

tilltalande. Allt var väldigt ytligt. Underliggande och djupare spänning ansågs förkastligt. 

   Detta blir väldigt tydligt i kvinnans porträtt. Eftersom hon överlag skulle vara mannen till lags 

framställdes hon som en vacker skapelse med ett lätt sinne utan någon vidare sysselsättning.26 

Kvinnan skulle framstå som en stram gestalt i hårt snörd korsett, porslinsvit hy men med varmt, 

runda och mjuka former. Sensuell med en erotisk underton för att behaga mannen.27

   Under frihetstiden spelar litteraturen allt större roll. Inte nog med att det är obligatoriskt för alla 

invånare från alla samhällsklasser att lära sig läsa, men inom societeten blir litteraturen också en 

kulturell statusmarkör.28 Boken blir en slags symbol för att man var utbildad och följde med i de 

kulturella strömmingar som medförde ny litteratur som exempelvis romaner. Boken indikerade 

också att man hade både råd och tid att sätta sig ner och läsa, boken var fortfarande vid den här 

tiden en relativt dyr produkt. 

   Det är därför inte konstigt att boken har en framträdande roll i 1700-talets kvinnoporträtt. 

Böckerna i kvinnobilderna fungerade i samband med modebilder, genremåleriet, teater och operor 

som en slags vägledning för hur man skulle se ut, tänka och tycka. De fungerade som en slags 

uppfostran av kvinnan. Porträtten blev den visuella manifestationen av denna uppfostring som 

samtidigt fungerade som ett identitetsuppbyggande. Genom att avbilda sig med en bok i handen 

bekräftade kvinnan att hon var delaktig i den litterära gemenskapen som starkt  förknippades med 

social status.29 Avsaknaden av böcker i porträtten behöver inte betyda avsaknaden av litterära 

konnotationer. Genom antika symboler anspelade man på teman kring det antika pastorala 

Arkadien, en av de viktigaste inspirationerna i det frihetstida kvinnoporträttet.

   Arkadien var en idyll.30 Landet var en slags grundpelare inom det pastorala temat och var starkt 

förknippat med historien om den antika världens herdar och herdinnor. Det var det bergsområde där 

den antika guden Zeus föddes och förknippas med ett lugnt lantliv utan bekymmer. 

Arkadien var en plats fylld av gudar, statyer, ruiner och antika byggnader. Genom att avbilda sig 

med attribut och liknande som skapade en kontakt med denna antika idyll satte sig den 

avporträtterade på så sätt i en länk med den kulturella historien som man starkt värdesatte.31 

25 Alm, 1997, s. 199.
26 Ibid, s. 203.
27 Ibid, s. 233.
28 Lindberg, 2014, s. 17.
29 Brown, 2012, s. 12.
30 Ibid, s. 185.
31 Sarah Carr-Gomm, Motiv och  symboler i konsten- en uppslagsbok, Bokförlaget Forum, Stockholm 1997, s. 27.
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Arkadien var dessutom starkt förknippat med sexuellt nöje.32 Perfekt för rokokomåleriet att skapa 

en erotisk underton utan att befästa den med ett alltför känslotyngt och häftigt utförande. Den antika 

befästningen syftade också på att göra personen i porträttet till en del av historien, i direkt 

anknytning med den. Man avsåg att visa på att man var delaktig i en historia som sträckte sig långt 

bak i tiden och skapade så en kontinuitet. Ett avbildande med konnotationer till den antika världen 

symboliserade också antikens syn på dygd, ära och höga ideal.

   Porträttmåleriet syftade också att belysa en kontinental gemenskap inför societeten i andra länder. 

Attribut och symboler hade under den här tiden samma innebörd över stora delar av Europa.33 

Drömmen kunde nog tänkas vara att gifta bort sin dotter till en välbärgad man ur den franska 

aristokratin. 

 2.3 Det pastorala kvinnoporträttet
Det pastorala porträttet härstammar från renässansen men utvecklades fullt ut under den franska 

salongskulturen under 1600-talet. Pastoralen var starkt förknippad med litteraturen och behandlade 

teman kring hövisk kärlek. Det höviska var en kultur för samhällets elit och det pastorala porträttet 

fungerade som en viktig symbol som kopplades till personer av den innersta exklusiva 

elitgruppen.34 

   Kvinnorna tog särskilt stor plats inom de pastorala kretsarna och är huvudpersoner inom de 

pastorala romanerna. I sina porträtt framställdes den pastorala kvinnan ofta som en herdinna. En 

herdinna som var till hälften fiktiv, mytologisk och till hälften en levande högreståndskvinna.35 

Kombination gjorde den pastorala kontexten intressanta för högreståndssamhället.  

   Det pastorala och höviska var uppbyggt av ett förklädnadstema som var en del i ett socialt spel 

under hela 1700-talet. Herdinnan blev en populär förklädnad p.g.a sin koppling till litteraturen om 

forna Arkadiens idylliska herdar och herdinnor.

   Genom olika attribut som antika ruinfragment, antikiserande interiörer, draperade dräkter och 

tyger hänvisade man till antikens höviska ideal som var närvarande och relevanta hos 

högreståndssamhället under frihetstiden.36.  Dräkterna införlivade även modemässiga och samtida 

accessoarer för att visa på en modern kulturkonsumtion. 

   Genom att anta en slags klassisk gestalt anspelade man också på historien och historiemåleriet 

som hade en högre status än det rena porträttmåleriet. Man satte sig även som sagt sig i en direkt 

32 Norlander, 2003, s. 273.
33 Ibid, s. 19.
34 Brown, 2012, s. 183.
35 Norlander, 2003, s. 125.
36 Ibid, s. 46.
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länk med den antika historien och kontinuitet.37

   Porträttmåleriet sammanstrålade med ett genremåleri av kvinnor i lugna hemmiljöer. Bilder på 

kvinnor utförandes handarbeten, musik eller konst fostrade kvinnan till att visa på idealet och 

resultatet av att vara god och dygdig. Det handlade om att nöja sig med att vara den inre figuren och 

anamma rollen som maka och mor.38

   Flertalet detaljer som prydlig klädsel, hoplagda händer och rak rygg anspelade på de viktiga 

kvinnoideal om fromhet och lydnad inför mannen som återfanns i hustavlan.39 Porträtten skulle 

bidra till familjenamnet och hennes mans sociala status. Den avbildade kvinnans identitet frångicks 

därför till stor del för att istället lämna plats åt ett rådande ideal.40 Individuella drag skulle ändå 

betonas för att lättare kunna identifiera vem kvinnan var och vem hon tillhörde. Tittar man dock 

tillbaka på porträtten framgår det tydligt att så inte alltid var fallet.41 Det liknande utseendet är en 

biprodukt av det ideal som givits åt kvinnan som en grupp och inte som individ. Porträtten skulle 

signalera att den avporträtterade besatt de egenskaper samhället krävde av henne och de känslor 

som porträttet avspeglade var knappast hennes egna.42 

   Minen och kroppen var starkt kontrollerad för att just förmågan att kontrollera sina nyckfulla 

känslor var ett tecken på en lyckad högreståndskvinna. Den kontrollerade kroppen blev i sig ett 

tecken på högre börd och social roll. Diverse attribut verkade som symboler för att befästa 

porträttets ytterligare budskap om dygd och manlig åtrå. I och med att man ägde kvinnans porträtt 

ägde man också på ett sätt kvinnan och det var den manliga partnern eller fadern som starkt 

influerade utformningen av porträttet .43 

   Modedräktens olika delar speglade olika ideal och symboliserade olika saker. Kvinnans givna 

plats i hemmet symboliserades genom en mer informell klädsel i porträtten som också skapade en 

slags intimitet, kvinnan i det inre rummet. Klädesplagg utmärkande för hemmiljön var 

huvudbonader som hättor men också caper, morgonrockar och sjalar. Denna informella klädsel 

spreds till kvinnan genom franska modegravyrer. 44 

   Den intima och mer avslappnade klädseln förknippades också med erotik, en mer lättillgänglig 

och intim kvinna på mer än ett sätt.45 Att avporträtteras i hemmet i en mer avslappnad klädsel visade 

att kvinnan fanns där, tillgänglig för den manliga partnern, hans blick och beröring.46 

37 Norlander, 2003, s. 76.
38 Lindberg, 2014, s. 19.
39 Brown, 2012, s. 97.
40 Eriksson, Göthlund, 2012, s. 54.
41 Brown, 2012, s. 104.
42 Eriksson, Göthlund, 2012, s. 106.
43 Lindberg, 2014, s. 58.
44 Ibid, s. 151.
45 Norlander, 2003, s. 82.
46 Ibid, s. 153.
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Det pastorala porträttet influerades också starkt av det franska fête galante måleriet vars stora 

förespråkare var den franska konstnären Antoine Watteau. 

   Motiven till fête galante visar högreståndsmänniskors liv och speciellt deras sociala former kring 

fest och kärlek. Människorna i dessa bilder befinner sig oftast i lummiga och sensuella 

parklandskap långt borta från livets verkliga plikter. Naturen var i sig nyckfull och oberäknelig 

vilket representerade karaktärsdragen man ansåg att kvinnan hade.47

Det är det känslosamma spelet mellan man och kvinna som betonas. I det kvinnliga porträttet 

betonar herdinnan sin trohet, kärlek och lust till mannen som porträttet var tilltänkt för.48 Äldre 

porträttposer upprepades för att porträttet lätt skulle kunna hängas bredvid äldre familjeporträtt och 

uppvisa en fortsatt kontinuitet och säkerställa släktens sociala och materiella status.49 

   Det pastorala porträttet förflyttade också kvinnan till en fiktiv värld och tydliggjorde skillnaden 

mellan mannens och kvinnans värld som skiljde sig lika mycket i verkligheten som i 

porträttkonsten50. Attributens symbolik hjälpte till att markera köns-och klasshörighet ytterligare. 

Allt för att tydligt reglera och förankra kvinnans position och plats.51 

   I porträtten förmedlar kroppen tillsammans med symbolik ett budskap. Budskapet är inte det 

individen egentligen vill säga utan är förutbestämt av sociala normer. 52 Genom attribut som 

anspelade på kvinnans underordnad till mannen utövas här ett maskerat socialt maktspel. 

Sociologen Francois Ewald uttryckte det såhär, ”En underförstådd logik som tillåter makten att 

reflektera över sina egna strategier och tydliggöra sina objekt”.53 Med andra ord är det den rådande 

maktfaktorn som bestämmer vilka de vill göra undergivna och på vilket sätt. Genom detta blir det 

också det normativa i samhället. 

  

2.4 Synen på kvinnan 
Kvinnans största hinder var det att hon faktiskt var kvinna. Den konstruerade könsrollen befästes 

inte bara genom hennes biologiska attribut utan även av andra aspekter. 

   Performativitet syftar på att könet även befästs utifrån kläderna man bär, yrkena man utövar och 

handlingarna man utför.54 Under den svenska frihetstiden må modet ha haft sin största uppgift till att

befästa en social status och var genomgående feminint men en kjol signalerade fortfarande ett 

47 Eriksson, Göthlund, 2012, s. 74.
48 Brown, 2012, s. 187.
49 Ibid, s. 191.
50 Lindberg, 2014, s. 19.
51 Judith Butler, Genus ogjort: kropp, begär och möjlig existens, Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm 2006, s. 64.
52 Ibid, s. 200.
53 Butler, 2006, s. 66.
54 Anne D'Alleva, Methodes & theories of art history, Second edition, Laurence King Publishing Ltd, London 2015, s. 
71.
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kvinnligt attribut. Något yrke hade kvinnan inte officiellt även om hon ofta tog hand om stora gods, 

barn och tjänstefolk. Dessutom var hennes främsta uppgift att ingå ett äktenskap ett stort jobb i sig.

Kvinnligheten är konstruerad utifrån normer och ideal satta av en rådande maktfaktor och gäller 

alla, därför blir kvinnligheten under frihetstiden inte något naturligt.

   Under frihetstiden var det kyrkans uppgift att fostra folket till att bli lydiga och följsamma 

medborgare. Kyrkans och religionens makt gällde allt och alla oavsett vilket stånd man tillhörde. I 

Sverige var vi vid den här tiden luthersk ortodoxa och tog till oss läran från reformatorn Martin 

Luther. Den uppfostrande bok som kyrkan utgick ifrån var Martin Luthers hustavlan. 

   Hustavlan lärde ut hur människorna skulle förhålla sig till varandra i samhället i form av vilka 

slags roller de skulle spela.  Enligt frihetstidens människor hade Gud instiftat äktenskapet och 

därigenom givit mannen och kvinnan deras respektive roller i livet. Kvinnorna får här råden att vara 

lydaktiga och undergivna sina män. Här uppmanas också kvinnan till att förstå att hennes viktigaste 

uppgift i livet var att gifta sig och skaffa barn. Hon skulle vara hustru, mor och föreståndarrinna för 

sitt hem. 

   Mannen hade rätten över kvinnan och man ansåg att mannen var kvinnans huvud för att hans 

förstånd var bättre än hennes. I samband med äktenskap tog kvinnan med sig äganderätten över 

henne från fadern till maken. En hemgift betalades också ut till honom, lite som en lön som tack för 

besväret att han tog sig an kvinnan och gifte sig med henne.55  

   Äktenskapet är ändå vid den här tiden kvinnas väg till ett mer självständigt liv. Genom att gifta sig 

blev kvinnan myndig och hon fick respekt genom att vara en god hustru, föda många barn och 

förestå sitt hushåll väl. Äktenskapet gav inte kvinnan enbart respekt utan också en högre social 

ställning i samhället. Detta är under frihetstiden det triumfkort kvinnor inom de högre stånden har 

att spela, då social ställning ofta kunde överskrida könstillhörighet. Ju högre en kvinna stod i rang, 

desto mer hade hon att säga till om.56 

   Äktenskapet låter för oss inte särskilt självständigt men det var det självklara valet om man jämför 

med vad som annars fanns tillgängligt som ogift. Den ogifta kvinnan var alltid beroende av manliga 

släktingar så länge hon levde, hon blev aldrig myndig utan stod under deras förmyndarskap.

Giftermålet möjliggjorde också för kvinnan att kunna bli änka. En änka hade en större frihet i fråga 

om myndighet och kunde mer självständigt styra över egendom och sitt liv.57 Genom äktenskapet 

skapade sig kvinnan även en ekonomisk säkerhet. 

55 Brown, 2012, s. 28.
56 Åsa Karlsson Sjögren, Männen kvinnorna och rösträtten- Medborgarskap och representation 1723-1866, Carlssons, 
Stockholm 2006, s. 113.
57 Christina Sjöblad, Min vandring dag för dag- Kvinnors dagböcker från 1700-talet, Carlssons, Stockholm 1997, s. 
149.
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Kvinnans sociala position var beroende av om hon gifte sig eller inte. .58Porträtten signalerade guds 

vilja kring äktenskapet genom att visa en övergång från ung kvinna till giftasmogen kvinna. Många 

porträtt tillkom också i samband med giftermål som en motpart till makens porträtt, så kallade 

pendangporträtt.59 I dessa står tydligt mannen över kvinnan som någon med makt medan kvinnans 

porträtt anspelar på skönhet. Hennes porträtt blir en bekräftelse av mannens.60   

   Kvinnorna fostrades redan från en ung ålder till att försöka övervinna alla sina svagheter som hon 

genom att födas som kvinna genetiskt ärvt från tidigare generationer. Kvinnan sågs bland annat som 

lat, fåfäng och känslomässigt svårkontrollerad. 

   Genom dokument som kvinno-och jungfruspeglar lärde sig frihetstidens kvinnor att bli lydiga, 

och vara sin man och familj till lags. 

   Inte ens hennes utbildning var för hennes egen skull. Utbildningen var i första hand för att fostra 

henne inför ett liv som maka och mor. Då litteraturen var en viktig del i övreståndssamhället låg 

stort fokus på kvinnans utbildning vid just läsning. Meningen var att läsningen skulle utveckla en 

kulturell smak som skulle stärka kvinnans sociala ställningen.  Det som lästes var 

uppfostringslitteratur, lättare romaner, noveller och dikter, allt för att inte riskera att göra kvinnan 

likvärdig mannen på kunskapsområdet. 

Naturvetenskap var till exempel ingenting en kvinna kunde syssla med. Istället fokuserade hon på 

det franska språket, musik, konst och konsten kring att socialisera sig.61 Någon vidare utbildning på 

universitet eller liknande var det heller inte att tänka på. 

   Kvinnan hade inte tillträde till utbildning vid universiteten och som borgerlig eller adlig var du 

förvisad till hemmets inre krets.62 Kvinnornas utbildning blev därför mindre omfattande och 

betydligt mindre djupgående än männens. 

   Inom utbildningen låg religionen till grund för att hjälpa till att fostra kvinnan. Den som lärde 

kvinnan var hennes mor, en guvernant eller någon bror. Allt skedde från hemmets begränsade och 

instängda vrå. 

   Kvinnan stängdes ut från de vetenskapliga ämnena för att man antagligen inte ville riskera att 

kvinnan blev lärd och därmed hotade rollen som mor och hustru. Inte heller kunde man riskera att 

kvinnan skulle bi kapabel till att underminera mannens roll som hennes överhuvud och försöka bli 

hans jämlike.63 

Istället skulle de vara dekorativa och vackra för att behaga sin man. Genom att ha ett ordnat och 

58 Brown, 2012, s.  44.
59 Ibid, s. 46.
60 Ibid, s. 45.
61 Norlander, 2003, s. 133.
62 Sjöblad. 1997, s. 89.
63 Löwendahl, 2007, s. 35.
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vackert utseende gestaltade kvinnan enligt samhället sin dygd och en hög moral.64 

   Kvinnorna förde sig med en slags rörelse som skulle uttrycka en förfinad kultivering. Rörelsen 

skapades genom att lyfta armarna något, vinkla händer och fingrar och böja på nacken. Tyger som 

fladdrar i porträtten skulle t.ex. skapa en känsla av rörelse som skulle anspela på att kvinnan var 

livlig och flyktig till sin natur samt hänvisa till de arkadiska draperade klädedräkterna.65

   Utformningen kring rörelsen härstammar från renässansen och fulländades på 1600-talet vid 

Ludvig XIV:s hov.66 Rörligheten i posen hade en slags lekfull lätthet till sig och var ett befäst sätt att 

röra sig inom högreståndsrummets offentliga miljö. 

   Rörelsesättet var tänkt att vägleda människan och styra henne.67 Hade man ett kontrollerat yttre 

ansågs också insidan följa därefter. Att kunna kontrollera sina känslor och sin kropp blev en 

indikation på att man besatt grace. Gracen blev kvinnligt förknippad och då den var starkt 

förknippad också med Frankrike blev det en synbar statusmarkör.68  

   Modedräkten spelade en viktig roll i att forma gracen och verka för att hålla den kvinnliga 

kroppen återhållsam. Korsetten var hårt åtsnörd vilket gav kroppen en rak och kontrollerad 

kroppshållning och den var också högt skuren så den tvingade ut armarna från kroppen vilket 

accentuerade armarnas och händernas hållning.69 Det hela påminde om en slags sällskapsdans. 

   Hela modet hade en väldigt feminin utformning och en elegans. Det återspeglade 

lyxkonsumtionen och visade att man hade råd med överflöd. Klädedräkten fungerade som en 

markör för att man följde det franska modet och därmed konsumerade kultur.

   Modedräkten var mer en social statusmarkör än en kvinnlig.70 Man befäste istället kvinnlighet 

med kvinnans, av patriarkatet utsedda, ideal och kroppsliga skönhet.

2.5 Det kvinnliga konstruerade idealet

Kvinnoporträtten var tänkta att betraktas av den sociala kretsen man tillhörde och speciellt männen 

i den kretsen. Genom den samtida kulturella kontextens värderingar och männen som skapade dem 

blev de en norm för samhället. Normen är ett ideal att uppnå och det kvinnliga idealet blir då ett 

konstruerat sådant. Idealet som tilldelades henne var till för att  hämma och göra henne undergiven 

mannen. Den kulturella kontexten gör så att representationen av kvinnan blir till ett slags ideal och 

64 Brown, 2012, s. 47.
65 Norlander, 2003, s. 79.
66 Lindberg, 2014, s. 63.
67 Brown, 2012, s. 52.
68 Lindberg, 2014, s. 63.
69 Eriksson, Göthlund, 2012, s. 69.
70 Lindberg, 2014, s. 59.
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representerar inte den faktiska kvinnan som individ.71 
   Genus skriver Butler är konstruerat av en politisk, social och kulturell kontext satt av den 

bestämmande maktfaktorn.72 I den svenska frihetstiden blir denna maktfaktor männen. Den 

bestämmande gruppen män i samhället har ett bestämt ideal för kvinnorna som de ofrivilligt måste 

gå med på och följa. Normen blir därför befäst av kvinnorna själva.73 Gruppen kvinnor beskrev alla 

kvinnor och gav de en gemensam identitet där alla hade samma defekta egenskaper och 

förutsättningar. 

   I porträttkonsten får detta konsekvensen att kvinnan tvingas representera ett förutbestämt ideal 

istället för sig själv. Anledningen till att hon gick med på det kan nog finnas i att hon dels inte hade 

något val då hon var satt under sin mans eller faders förmyndarskap och också för att uppnå en hög 

social och ekonomisk status var giftermål kvinnans bästa sätt. Porträttet fungerade ofta som en 

representation för en dygdig kvinna som skulle bli god mor och fru åt mannen hon skulle gifta sig 

med. Detta gjorde nog att kvinnan lätt föll till porträttkonventionerna männen bestämt åt henne. 

Genom att ”frivilligt” gå med på denna satta indelning av kvinnan som en grupp blir därför 

porträtten en biprodukt av ett manligt bestämt kvinnligt ideal som i högsta grad speglar denna 

kulturbestämda identitet och skapar en konstruerad kvinnlig identitet. 

   Då hon var tänkt att betraktas av det manliga ögat är det också viktigt att tala om begreppet ”the 

male gaze”. 

   Vi människor använder vår blick till att uppmärksamma men också för att kräva uppmärksamhet 

över något vi gör. Vi uppmärksammar saker som intresserar oss och genom att fästa blicken och 

studera saker och ting kan vi ofta hitta underliggande meningar men också skapa fantasier om det vi 

ser på. Inom konsten är det tänkt att vi ska fästa vår blick på själva konstverket, det är tänkt att dra 

vår blick till sig. Frågan är dock vad för sorts blick och vem den riktar sig till.

Vanligt är den så kallade ”male gaze”. Blicken skapad av män för män, där kvinnan ofta blir 

objektet att fästa blicken på.74  

   Genom att möta mannen med en direkt sensuell blick välkomnar hon honom in i bilden till att 

betrakta henne. Inte alltför sällan betonas en djup urringning, rosiga kinder eller naken hy. 

Om en kvinna då istället vänder bort blicken kan man ju tänka sig att hon ignorerar den manliga 

betraktarens blick och slår bort den, men detta är ofta inte heller fallet. För genom att istället göra 

sig passiv och frånvarande i bilden blir det som att hon tillåter mannen att i smyg objektifiera och 

syna henne i alla fall.  Även att se bort eller vända bort huvudet i profil fungerar som en invit till att 

71 Rosenberg, 2005, s. 37.
72 Ibid, s. 40.
73 Rosenberg, 2005, s. 39.
74 D'Alleva, 2015, s. 105.
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låta mannen betrakta henne. Hon är frånvarande och vem som helst kan passa på att betrakta henne. 

Ofta har även kvinnan huvudet lätt på sned eller något böjt. Detta är ett tecken på underkastelse och 

får då också sexuella konnotationer. 

   Kvinnoporträtten från 1700-talet menar jag överlag är tydliga representanter för detta. Oavsett om 

blicken är frånvänd eller rakt mötande inbjuder de till manlig betraktelse. Dessa budskap i bilderna 

handlar om kvinnans erbjudande om att vara mannen till lags. Budskapet är också således denna 

norm som det patriarkala samhället bestämt och gett till kvinnan som norm i form av rollen som 

dygdig maka och mor. Den performativa metod utformad av Judith Butler som utgår från att 

könsroller ges utifrån en bestämmande maktfaktor går således hand i hand med att studera 

porträtten också utifrån den manliga blicken som även den skapats av det patriarkala samhället där 

kvinnor var till för män och inte för sig själva.

   The male gaze syftar på att handlingen och uppbyggnaden i bilden är tillkommen utifrån och för 

ett manligt perspektiv och betraktare. Genom historien har kvinnorna ofta varit offer för denna 

manliga blick och inte minst i porträttkonsten.  

21



3. Analys av porträtt och kvinnliga symboler
Som redan nämnt uttrycker kroppsliga tecken och andra attribut i bilden ideal, normer och 

värderingar som är rådande i den kulturella kontext bilden tillkommit i och man kan kalla det för ett 

kulturellt seende. 

   Det kulturella seendet är präglat av tidigare kulturella normer och konventioner. Vilket innebär att 

vi alltså ärver synsätt och normer från tidigare generationer som vi antingen följer eller bryter mot.75 

De kvinnliga attributen i bilderna och hur hon framställs i samband med poser och blick 

understryker och uppvisar hennes roll som understående mannen. Jag ska i detta kapitel mer 

undersöka de olika innebörderna av sättet kvinnan framställs på och vad hennes attribut i bilden 

anspelar på. Till min hjälp har jag tre porträtt som i detta kapitel kommer att analyseras och 

förtydliga min tes kring att kvinnans porträtt var skapat för den manliga publiken. 

   En vanlig pose för kvinnan att inta är en sittande pose. Sittandet är ett beprövat tecken för 

helighet, härskande och makt. Det är också tecken för tillgänglighet, hjälplöshet och nederlag, vilket 

utifrån kvinnans mindre värda position i samhället under denna tiden verkar vara en mer korrekt 

betydelse.76 Tillgängligheten var för mannen vilken kvinnan ansågs hjälplös utan.  

   Konventionerna tillämpas frekvent för att upprätthålla social ordning, markera ideologi och makt. 

Männen uteslöt helt enkelt kvinnorna och placerade de bokstavligen inom ramar för ett begränsat 

liv i hemmet med få möjligheter till självständighet. De skulle representera ett fiktivt ideal som än 

mer motarbetade ett liv i frihet och självständighet. Kvinnan ansågs vara ett vackert objekt att äga, 

ett tankesätt som varit konstant aktuellt inom konsthistorien.77 Skaparen av porträttet är också den 

som har störst kontroll över olika kroppsliga tecken och attribut och är den som leder in våra blickar 

till det som ska vara mer framträdande. 

   Skaparen av porträttet försöker styra betraktaren mot ett visst budskap. Budskapet är ofta att 

kvinnan lockar till tankar om giftermål, sex och barn för att föra mannens ätt vidare. Denna 

framställning om han som aktivt objektifierande och hon som passivt objekt är en norm och 

erfarenhet som är väl beprövad och ärvd från tidigare generationer.78 Denna befästning görs också 

möjlig genom den rika användningen av symboler med koppling till litterära och historiska teman 

kring dygd, ära och skönhet. 

   Det är genom symbolik i bilder man riktigt kan förstå bildens sanna innebörd, det är bildens 

konstruerade budskap. För att belysa den konstruerade kvinnligheten vi pratat om ska vi nu titta 

75 D'Alleva, 2015, s. 93.
76 Ibid, s. 97.
77 Eriksson & Göthlund, 2014, s. 106.
78 Ibid, s. 113.
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närmare på tre stycken kvinnoporträtt utförda under mitten av 1700-talet. Två stycken är svenska 

och ett är franskt. Det franska porträttet går väldigt bra att använda sig av då porträtten visar ett 

ideal, ett som redan sagts fransktimporterat ideal. 

 

3.1 Analys 
Det franska porträttet, (fig.1), föreställer en för oss okänd kvinna målad av den franska konstnären 

Carle Van Loo någon gång under hans levnad 1705-1765. Kvinnan på bilden är avbildad i ett 

bröstformat där hon är beskuren strax under bysten. Kroppen är vänd åt sidan medan huvudet är 

riktat rakt fram i bild mot oss betraktare. Posen är rak men bilden innehåller ett lugn som får den att 

samtidigt kännas avslappnad. 

   Dock känns posen något konstlad eller rent av anatomiskt inkorrekt  Huvudets vridning från 

underkroppen känns överdriven men är detta antagligen för att kunna framhäva den utstickande 

bysten som blir mer markant i profil. 

   Kvinnans blick känns riktat något uppåt i bild, som att någon tittade ner på henne. Blicken gör 

henne undergiven, som att någon annan står över henne, någon hon måste se upp till. Detta visar på 

att en blick rakt framifrån riktat mot betraktaren inte behöver vara ett tecken på att den 

avporträtterade kräver makt av betraktaren utan istället är under den. 

   Kvinnan har även antydan till ett leende på sina läppar, vilka är accentuerade genom att ha målats 

djupt rosa och kontrasterar tydligt mot de annars relativt återhållsamma och dova pastellfärgerna i 

grönt, grått och vitt. Kvinnan står mot en mörk och tom bakgrund vilket får henne att framträda 

tydligare och gör henne dessutom till det enda möjliga objektet att betrakta. 

   Hon är klädd i en för tiden moderiktig klädsel med gråpudrad liten uppsatt frisyr, rosiga kinder, 

spets, korsett, draperade tyger och en rosett om halsen. Men dessa attiraljer är inte bara en ren 

modemässig signal utan har alla djupare innebörd som rotar sig i myter om antiken och det forna 

Arkadien som var som vi vet viktiga inslag i högreståndsmiljön i hela Europa under 1700-talet.

   Porträttet vill därmed förknippas med idyllen och utlovar ett liv utan bekymmer för den person det 

va ämnat för. Arkadiens sexuella konnotationer var också löftet om köttsligt nöje.

   Om vi börjar med klädernas färg kan vi konstatera att de nödvändigtvis inte behöver ha en djupare 

innebörd än att vara rent estetiskt eller modemässigt korrekt. Olika färger hade olika betydelse inom 

olika kontexter. Det som kan vara av vikt att veta är att vissa färger var dyrare att framställa än 

andra och visar därmed att den som bar kläder med dessa färger hade råd att bära de, en materiell 

och ekonomisk manifestation. Grönt är en färg som kan symbolisera fromhet men detta är nog inte 

fallet i denna målning, vilket fastslås av ett annat attribut som är väldigt framträdande i bilden.79 

79 Carr-Gomm, 1997, s. 81.

23



Pärlorna som kvinnan har draperat runt sig har förutom att viska om rikedom en annan innebörd, en 

innebörd hämtat från antiken och från Egyptens drottning Kleopatra. 

   Historien berättar att Cleopatra bjöd in sin romerska älskare Marc Anthony till vad hon lovade 

honom skulle vara den mest dyrbara måltid han någonsin ätit. När alla rätter var serverade 

konstaterade Marc Anthony att detta minsann inte hade varit någon måltid av vidare dyrbar kostnad 

och att Cleopatra inte hållit vad hon lovat honom. Då tog hon en av sina ofantligt dyrbara pärlor och 

löste upp den i en bägare med vinäger och drack det, för den sista rätten var ännu inte serverad till 

honom.80 

   Genom att dricka pärlan och erbjuda sig själv som det mest dyrbara i hela måltiden visar hon upp 

en slags omättad sexualitet och pärlans symbolik med denna glupska och förföriska sexualitet har 

varit befäst ända sedan dess. 

   Kvinnan på porträttet är helt invirad i pärlor vilket tyder på ett porträtt med ett budskap om stark 

sexuell åtrå. Den markerade bysten, leendet och blicken som gör henne undergiven förstärker detta 

budskap. Pärlorna bildar nästan som en kedja som stänger in henne. Kedjor är en symbol för något 

fängslat och kontrollerat, vilket passar väl in med tidens kvinnoideal.81 Pärlbanden är omvirade runt 

stora lager med blågröna tyger. Just den blå färgen är en färg som var dyr att framställa och visar på 

rikedom. Likaså tyger som bara fungerade som dekoration visade på att man hade råd med extra 

tyg. Draperade tyger anspelade också på de antika draperade klädedräkterna, men lyxen i sig var 

starkt förknippat med lust, lättja och sexualitet.82 

   En vanlig del av kvinnans klädedräkt under frihetstiden var korsetten. Korsetten kan lätt ses som 

ett hjälpmedel för att forma och räta upp kroppen. I en kontext där kvinnan var starkt begränsad och 

kontrollerad tycks den mer vara ett redskap för att stänga in, begränsa och kontrollera kvinnans 

kropp och liv ytterligare. Ett sista attribut att belysa i detta porträtt är den stora rosett hon har runt 

halsen. Den är i samma rosa färg som läpparna och står på så sätt ut i stark kontrast till de andra 

färgerna i bilden. Rosetten är en symbol för att binda ihop två personer i kärlek. Den antika 

kärleksguden Eros syns ofta knyta en rosett.83 

   Att rosetten sitter runt halsen kan också syfta på en kärlek där kvinnan behöver vara återhållsam 

och tystad. Behövs det kan mannen lätt ta tag i den hårt åtknutna rosetten och dra åt den ytterligare 

och kväva kvinnans röst. Dessa rosetter runt halsen har fortsatt inspirera till halsband in i vår tid, så 

kallade chokerhalsband. Choker är det engelska ordet för något som kväver. Ett samband med 

frihetstidens kvinnoporträtt känns knappast långsökt. 

80 Norlander, 2003, s. 109.
81 Carr-Gomm, 1997, s. 127.
82Carr-Gomm, 1997, s. 155.
83 Ibid, s. 69.
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Som sagt tidigare var ofta kvinnoporträtten gjorda av män för män. Manliga beställare som gick till 

manliga konstnärer som satte in kvinnorna i en manligt bestämd kvinnoframställning. Konstnärerna 

hade störst kunskap om symboliken och hur denna skulle införlivas i ett porträtt. Männen bestämde 

och kvinnan fick helt enkelt tillåta sig att konstrueras efter mannens mall. Porträttet kan ses som en 

beställning av en man som antingen ville ha sin fru eller älskarinna avporträtterad i en bild där 

underkastelse, lydnad och sexualitet var utlovat för honom. Denna konstruerade kvinnlighet där 

kvinnan och speciellt bilden av henne var till för mannen blir lika tydligt i nästa porträtt. 

   Denna gången är det ett svenskt porträtt av konstnären Gustaf Lundberg (1695-1786) men även 

detta av en okänd dam, (fig. 2). Utförandet är i pastell. Årtalet då målningen är utförd är okänd men 

bör vara från första halvan av 1700-talet då frisyren är nätt och den blir högre under århundradets 

gång. 

   Denna kvinna välkomnar oss in i bilden genom ett leende och en blick som verkar blicka ut mot 

vänster. Huvudet ligger något på sned vilket signalerar underkastelse. Kroppen är vinklad något lätt 

åt sidan så vi ska ana konturen av den urringade bystens storlek. Här har kvinnan på sig sin 

spetsprydda morgonkappa vilket slår an en intim ton. Det intima förstärks av att porträttet är 

beskuret i ett midjeformat. Att kvinnan är vardagligt klädd i ett plagg som ger intima konotationer 

visar på att detta antagligen inte behöver vara ett representationsporträtt för allmänheten utan ett 

som snarare skulle fungera i en mer intim kontext för några väl utvalda. 

   Under den spetsprydda kappan bär kvinnan en klänning med korsett. Klänningen är prydd av 

rosetter, hela livet på den tycks vara uppbyggd av rosetter vilket ger rosettens symbolik med 

sammanlänkningen av två förälskade stor innebörd. Kappan är även den knyten över bröstet med en 

rosett. Den är knuten stramt och med en sån rosett så ett enda drag skulle lösa upp den och tillåta 

kappan att falla av henne, vilket skulle framhäva hennes byst ytterligare. Faktiskt så ligger den ända 

av rosetten man skulle behöva dra i för att lösa upp den precis i kvinnans klyfta vilket framhäver 

bysten väldigt tydligt. Spetsen i kappan är genomskinlig och eggar fantasin till att det finns något 

spännande där under att se, något hennes leende bjuder in till och tillåter oss att fundera över. Även 

i denna målning återfinns attributet med rosett kring halsen. 

   Bakgrunden är väldigt enkel. Färgsättningen är dov och till höger finns ett antikinspirerat 

dörrfoder eller pilaster som skapar den eftersträvade antika kopplingen i porträttet. Färgvalet i 

målningen innehåller mycket blått, en dyr färg att framställa och indikerar lyx och välstånd. Lyxen i 

sig indikerar vällust. 

   På sitt välfriserade huvud har kvinnan blå iris, en symbol för renhet och jungfru Maria.84 Detta 

kan tyckas motsägelsefullt men det anspelar på att kvinnan utlovar sin obefläckade, jungfruliga 

84 , Carr-Gomm, 1997 s. 107.
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kropp och sexualitet till mannen, han skulle få bli hennes första. Blommor var överlag 

fruktbarhetssymboler och en symbol för skönhet, eftertraktade egenskaper för en kvinna under 

denna period.85 

   Det sista porträttet som ska belysas är även det utfört av Gustaf Lundberg ungefär samtidigt eller 

något senare än det andra porträttet. Båda porträttet av Lundberg är inramade i likadana ramar och 

skulle kunna indikera att kvinnorna var nära kopplade med varandra. Denna kvinna vet vi dock vem 

hon är, (fig.3) Grevinnan Anna Margareta Gyllenborg, född Gottsman (1748-1821).

   Porträttet av Anna Margareta visar oss en ung rokokodam i ljusa pastellfärger. Liksom de andra 

två porträtten är hon moderiktigt klädd med lätt pudrat välfriserat hår. Hon är klädd i korsett och 

moderiktig dräkt med djup urringning, spets och böljande draperande tyg som för tankarna till den 

antika arkadiska dräkten. Precis som de två andra kvinnorna bär Anna Margareta en rosett runt 

halsen som en symbol för hopbunden och mycket möjligt hoptvingad kärlek. Det böljande tyget är i 

en blå färg, den dyrbara färgen som återigen visar på välstånd. 

   Hon möter oss med en blick som är riktad rakt mot oss. Huvudet ligger lite lätt på sned och hon 

har ett leende på läpparna. Allt detta indikerar återigen att hon gör sig undergiven, välkomnar oss in 

att betrakta henne som ett vackert objekt. 

   Porträttet är dock mer framträdande än de andra två p.g.a de ytterligare symboler som enbart 

återfinns i detta porträtt. Bakgrunden mot vilken hon står är ett himlavalv fyllt med moln där den 

blå himlafärgen bildar som en gloria runt hennes huvud. 

Himmelen är en symbol för något som är heligt och upphöjt.86 Denna helighet kan anspela på att 

hon som högreståndskvinna är upphöjd pga sin börd och rang men det finns också en annan 

innebörd som blir mer framträdande då man lägger ihop den i samband med innebörden av alla de 

iris och rosor som kantar hennes klädedräkt.

   Blommor är som sagt en symbol i sig för fruktbarhet och skönhet. Irisen är i sig också en symbol 

för renhet och syftar på jungfru Maria, alltså oskulden. Den syftar också på fruktbarheten då Maria 

födde Jesus, guds son. 

   Irisen i samband med himmelen syftar då på att Anna Margareta här framställs som en dygdig och 

oskuldsfull kvinna, en jungfru som lovar bort sin fruktbarhet till en man. 

   Rosen är en spännande symbol. Det är den antika romerska kärleks-och skönhetsgudinnan Venus 

blomma. Den symboliserar knoppandet och spirandet av sexuella känslor. Har den avbildade rosen 

törnen kvar indikerar det på att skydda oskulden.87 I bilden av Anna Margareta är törnen borttagen 

och endast den fullt utslagna och spirande blomman är synlig. Denna tolkning leder då istället till 

85 Carr-Gomm,1997, s.  90.
86 Ibid, s. 102.
87 Ibid, s. 203.
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att hennes oskuld nu är redo att plockas. 

   Bredvid rosorna på hennes klänning sitter förutom iris små myrten. Myrten är en symbol för evig 

kärlek och är därför en vanlig blomma att ha i brudbuketten.88 Anna Margareta Gyllenborgs porträtt 

kan då slutligen antas vara ett porträtt som ska visa en ung och giftasmogen kvinna som utlovar 

trohet, kärlek och fruktbarhet. Ifall hon själv ansåg sig vara giftasmogen eller inte var det som vi 

redan vet få som brydde sig om eller tog hänsyn till. 

 3.2 Kvinnligt porträtt för den manliga betraktaren
Då kvinnan var den mindre lyckade versionen av det enda könet definierades hon genom sina 

mindre lyckade egenskaper som man ansåg att hon besatt. Kvinnan blir ett samlingsnamn där alla 

har samma egenskaper och så även alla mindre lyckade egenskaper, det har det manliga maktstyret 

bestämt.89 Porträttens representation av det dygdiga kvinnoidealet visar också en kvinna som 

övervunnit alla sina nycker och som har tagit kontrollen över sina dåliga egenskaper. Eftersom alla 

kvinnor var enligt bestämt likadana fungerade porträtten också som en uppmaning till andra 

högreståndskvinnor att också de kunde bli den perfekta och kontrollerade kvinnan av högsta sociala 

status. Genom att ikläda sig rollen som en dygdig herdinna inom det pastorala porträttet visade man 

upp en idealkvinna och la bort individen vilket tillät porträttet till att bli något fiktivt som också 

tillät att mer ingående studeras av den manliga blicken. Den fiktiva kvinnan blev i bilden 

representationen för den ”verkliga” idealkvinnan, två ord som absolut inte överensstämde med 

varandra.90 

   I frihetstidens porträtt betonas också viljan till att fånga mannens blick genom de graciösa händer 

som sensuellt ligger placerade i knän, nära det underliggande kvinnliga könsorganet eller som 

accentuerar en kvinnlig urringad byst. I de porträtt där kvinnans blick är bortvänd och hon är passiv 

leder istället en utsträckt hals blickarna rakt ner till bysten och blottar på så sätt kvinnans sexuella 

tillgångar. 

   Porträtten anspelade på mannens sexuella begär just för att få honom till make. Detta kan ses som 

den bästa strategi en kvinna kunde använda sig av. I ett samhälle där hon var starkt begränsad var 

dessa porträttposer som lät sig objektifieras och fånga mannens blick dock inte kvinnans aktiva val 

utan förutbestämda normer satta av män för män som kvinnan var tvungen att följa för att överleva.

   Genom den manliga blickens objektifierande blir kvinnan i bilden en slags ägodel istället för en 

individ. En ägodel tillhörande mannen på vars vägg hon hängde på.91 

88 Carr-Gomm,1997, s. 169.
89 Rosenberg, 2005, s. 59.
90 Rosenberg, 2005, s. 93.
91 Yvonne Eriksson red, Visuella markörer-Bild. Tradition. Förnyelse, Carlssons, Stockholm 2008, s. 66.
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Kroppen i porträtten blir en slags visuell kommunikation där vi genom att framställa kroppen på 

olika vis hjälper till att förmedla en bild till omvärlden, ofta en idealbild som i sig också ska 

representera något större än oss själva, en hel livsstil.92

   Sociologen Erwin Goffman talade om att man iscensatte sig själv och skapade sig en karaktär för 

att förmedla till omvärlden vad man ville framstå som.93 I kvinnornas fall under frihetstiden var 

denna iscensättning skapad av mannen för att förmedla det man ansåg att en kvinna skulle 

representera. Idealet var således inte den verkliga bilden av kvinnan utan en fiktion som hämtat 

inspiration och ärvts av tidigare kultur och generationers värderingar.94

 

92 Eriksson, Göthlund, 2012, s. 53.
93 Ibid, s. 57.
94 Ibid, s. 54.
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4. Sammanfattande diskussion
Kvinnan har genom konsthistorien fått tagit baksätet medan mannen suttit i framsätet och styrt 

samhällets riktning. Hon har blivit utestängd från högre utbildning och blivit instängd i hemmet från 

offentligheten. Genom dagboksanteckningar och brev finns många kvinnors tankar kring livet under 

frihetstiden bevarade och ger en bild av en kvinna som många gånger med frustration fick göra det 

bästa av sin situation i en mansdominerad värld. Utöver brev och dagböcker finns också porträtten 

kvar av kvinnorna

   Idealet för kvinnoporträttet var att representera familjens och makens sociala ställning. Det skulle 

även befästa kvinnan som en del i kultur och lyxkonsumtionens ständiga flöde. 

   I verkligheten var det inte riktigt så det faktiskt såg ut. Kvinnan skulle kunna sköta gods, tillverka 

diverse handarbeten, och föra vidare makens arv genom att föda många barn. Det var även kvinnan 

som ansvarade för att hennes barn fick en grundläggande utbildning i hemmet. I alla fall om barnet 

var en flicka. Gossarna fick oftast redan från ung ålder en

betydligt djupare utbildning på en skola eller av en manlig lärare inom ämnen som naturvetenskap 

och lärda äldre språk. Detta ansågs inte som ämnen kvinnan skulle kunna något om och hon hade 

därför inte heller möjligheten att kunna lära ut de till sin söner eller sina döttrar.

   Under 1700-talet ses högreståndskvinnan som en modemedveten kulturkonsument.95 Hon levde i 

en visuell kultur där hon manifesterade sin sociala och kvinnliga roll genom modedräkten, 

accessoarer och tillagda kroppsuttryck hon inspirerats och iakttagit från litteratur, operor och 

teaterföreställningar. 

   Kulturkonsumtionen importerades till stor del från Frankrike. Genom att ”vara först” med det 

senaste modet eller att kunna återberätta och forma åsikter om de senaste skådespelen eller 

litteraturen befästes hennes plats som en medveten kulturkonsument i de inre cirklarna inom eliten. 

Att kunna använda det franska språket, det kulturella kroppsspråket och ha kunskapen kring nya 

franska konst-och litteraturhändelser var grundläggande. 

   Litteraturen spelar en stor roll i hennes liv och har också en framträdande roll i hennes porträtt.96 

Genom att iscensätta sig i sitt porträtt som en litterär fiktiv karaktär med koppling till pastorala 

litterära teman visade högreståndskvinnan att hon var kulturellt berättigad en plats inom den sociala 

och litterära eliten.97 Bildning och smak föreföll vara a och o. 

   Judith Butler har argumenterat för att kön är något kulturellt konstruerat av den ledande 

95 Brown, 2012, s. 11.
96 Lindberg, 2014, s. 17. 
97 Brown, 2012, s. 12.
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maktgruppen inom en kultur. Maktgruppen bestämmer normer och ideal för samhället och för de 

grupper som lever i det. Att könets konstruktion är en kulturell sådan blir extra tydligt under 

frihetstiden. Män och kvinnor ansågs vara två versioner av samma kön och då måste den kulturella 

kontexten vara det som utformade det specifika kvinnliga och manliga.98 Kvinnans identitet var till 

för att kontrastera och förtydliga mannens identitet.99 Denna könskonstruktion bestämdes av 

männen som var den rådande maktfaktorn.100 Kvinnan definierades av hennes fysiska och inte av 

hennes psykiska färdigheter som i mannens fall. Mannen var psyket och styrde över kroppen, det 

fysiska.101 Även attribut som ansågs kvinnliga skapades av den rådande manliga makthavande 

kulturen och måste förstås utifrån denna kultur som var stark förankrad i historia och litteratur. Den 

symbolik attributen besatt hjälpte till att markera köns-och klasstillhörighet ytterligare.

   Att män och kvinnor var två versioner av samma kön hjälper även till att förtydliga exakt hur 

viktig en kvinnas sociala status var. Social ställningen kunde ofta överskugga kön och ju högre 

status, desto mer hade man att säga till om. Kvinnan ansågs dock vara mer oberäknelig genom att 

vara närmare i kontakt med sina känslor och kunde därmed tappa sin fattning och förstånd mycket 

fortare än mannen. 

   Att gifta sig var kvinnors bästa tillvägagångssätt i jakten på högre social status. Äktenskapet 

representerade att kvinnans dygder uppfyllts samtidigt som hon fick ta del av sin makes sociala 

status. Därför gifte man sig också gärna så rikt och mäktigt som möjligt. 

   Pastoralen syftade till en lantlig idyll med herdar och herdinnor i ett med naturen i det antika 

landet Arkadien. Denna idyll  spreds genom litteratur och refererade till en idealisk och mytologisk 

värld med stark förankring i den antika grekiska och romerska världen. Arkadien förknippades med 

ideal om hövisk kärlek, dygd och ära.102 Porträttkonventionerna bestämdes som de andra idealen i 

samhället av den bestämmande maktfaktorn, männen. Beställningarna av kvinnoporträtt kom från 

män och beställningarna gick ofta till manliga konstnärer. Alla porträtten i denna studie visar tydliga 

kopplingar till teman om antiken, pastorala ideal och är utförda i intima midje och bröstformat i det 

nya ljusa pastellmåleriet.

   I samband med att de antika städerna utgrävdes under 1700-talet och man därmed lyckades samla 

mer information och kunskap kring dem blev de direkt förankrade i historien. Detta gjorde de till 

populära influenser i ett porträttmåleri där historisk förankring skapade kontinuitet.103 Den samtida 

modedräkten förankrade också kvinnan i porträttet i en modern tid vilket skapade en länk mellan 

98 Judith Butler, Genus trubbel- Feminism och identitetens subversion, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg 2011, s. 57.
99 Butler, 2011, s. 76.
100 Ibid, s. 69.
101 Butler, 2011, s. 63.
102 Johannesson, 2010, s. 308.
103 Ibid, s. 308.
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det fiktiva och det ”äkta”. 104

   Porträtten visade ett ideal, ett ideal kring hur man som högreståndskvinna skulle vara. Den 

avporträtterade förkroppsligade dessa ideal och visade för betraktarna att hon uppnått dem.

   Den mytologiska porträttrollen anspelade på en slags spänning när gudomlighet och 

föredömlighet kombinerades med kvinnans vackra utseende. I och med att kvinnan var en slags 

karaktär i porträtten kunde hon också ses som något fiktivt istället för något verkligt. På så sätt 

kunde bilden också ses som tillgänglig för alla att åskåda och skapa erotiska fantasier om.

   Porträtten fungerade både som bevis på kontinuerligt ekonomisk stabilitet genom uppvisning av 

attribut och föremål förknippade med lyxkonsumtion. Genom att släkten beställde nya porträtt till 

varje ny generation visade man att släkten man tillhörde hade under en lång tid haft en stark 

ekonomisk ställning och därigenom också var att räkna med i det sociala spelet. 

   Kontinuiteten i släkten befästes genom att man ofta använde samma porträttposer eller 

porträttroller som tidigare generationer men man la till objekt och attribut som visade på den 

franskinfluerade lyxkonsumtionen vilket gjorde porträtten moderna. 

   De nya lyxföremålen som man lät sig avporträtteras med signalerade att ekonomin var stadig 

istället för att använda ärvda släktklenoder från äldre generationer som nog hade tolkats som det 

motsatta.105 

   Genom den manliga blickens objektifierande blir kvinnan i bilden en slags ägodel istället för en 

individ. En ägodel tillhörande mannen på vars vägg hon hängde på.106 

The male gaze syftar på att handlingen och uppbyggnaden i bilden är tillkommen utifrån och för ett 

manligt perspektiv och betraktare. Genom historien har kvinnorna ofta varit offer för denna manliga 

blick och inte minst i porträttkonsten. 

   Genom att kvinnan i porträttet direkt möter betraktaren med blicken kräver hon uppmärksamheten 

och med ett svagt leende välkomnar hon mannen in i bilden till att studera henne. 

   Även att se bort eller vända bort huvudet i profil fungerar som en inbjudan för den manliga 

blicken. Hon är frånvarande och vem som helst kan passa på att betrakta henne.

   Genom att föra handen till sitt knä eller bröst förtydligas erogena kroppsdelar som lättare ska leda 

mannens blick till sig. Den sexuella underkastelsen anspelar på kvinnans vilja att tjäna mannen och 

ge honom många barn.107 De erogena zonerna utlovar att det finns mer att hämta för mannen vid ett 

senare tillfälle.108 The gaze är just den objektifierande blicken som bygger på makt.109 

104 Brown, 2012 s. 58.
105 Lindberg, 2014, s. 58.
106 Eriksson, 2008, s. 66.
107 Ibid, s. 69.
108 Ibid, s. 71.
109 Ibid, s. 70.
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Porträtten påminner i stor utsträckningen om varandra. Uppklädda, med kroppen vänd åt ett visst 

håll och befästa av attribut djupt rotade i den antika mytologin visas idealkvinnan upp som en 

foglig, hemkär barnföderska och inte alls som den person hon faktiskt var. 

   Under den svenska frihetstiden är det männen som är den bestämmande maktfaktorn i samhället 

och är de som skapar normer och ideal för samhällets olika grupper. Kvinnorna drogs alla över en 

kam och könet kvinna fick därför bli synonymt med gruppen kvinnor i samhället, där alla hade 

samma egenskaper. Det som särskilde kvinnan från mannen var att kvinnan besatt de dåliga 

egenskaperna medan mannen de bra. 

   Genom att hon representerade ett universalt kvinnoideal fungerade hennes porträtt också som en 

uppfostringsbild med uppmaningar till andra högreståndskvinnor om att själva försöka uppnå detta 

ideal.

   Frihetstiden, dess kultur och det pastorala porträttet kan liknas vid ett slags socialt statusspel där 

kvinnorna var viktiga spelpjäser. De giftes ofta bort av sina fäder till rika adliga familjer för att på 

så sätt ge prestige åt sin egen familj genom nya förnäma släktskap. Men också åt mannen hon gifte 

sig med genom att bli fru och mor åt deras barn hon förväntades föda. Religionen påvisade till och 

med att kvinnan skulle vara lydig sin man och ge honom många barn. 

   Mannen hade äganderätt över kvinnan, först genom fadern och sedan genom mannen hon gifte sig 

med som då fick ta över äganderätten. Kvinnoporträtten var viktiga redskap för att manifestera sin 

dotter som en giftasmogen ung dam eller för en fru för att uppvisa sin hängivenhet och 

underdånighet till sin man. Dygderna som god mor och fru eller som en kvinna som ville införliva 

dessa dygder inom en snar framtid är den vanligaste innebörden av porträtten. 

   Hon var konstruerad av mannen, för mannens skull, till hans nöje. Och ifall kvinnan var till för 

mannens nöje och förfogande bör slutsatsen vara att hennes porträtt också var det. 

   Man undrar ju om kvinnan såg på sitt eget porträtt och överhuvudtaget kände igen sig själv.
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