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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar åtta olika tidningsomslag som har varit omtalade i media under de 

senaste trettio åren. Dessa omslag kommer från de kända mode- och livsstilsmagasinen 

Vogue, Vogue Italia, och GQ. Omslagen analyseras utifrån ett feministiskt bildperspektiv, 

med semiotisk och ikonografisk bildanalys som analysmetoder för att svara på vår 

huvudfrågeställning; vad gestaltar omslagen utifrån ett feministiskt perspektiv, då man 

andvänder semiotik och ikonografi som analysmetoder? Som en vidareutveckling av till den 

feministiska analysen har vi även studerat vad som sagts om omslagen i olika medier.  
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1. Inledning  

"A cover is a poster, it has to look like Vogue, it has to be a strong image. It has to be seductive."  

- Anna Wintour, Chefredaktör US Vogue till CBS  

 

I varje snabbköp, matbutik och kiosk finns de, magasinen. Tidningarna som känns lite 

”finare” än alla de andra. De som när du tittar på deras omlag bara begrundar bilden innan du 

ens sett rubrikerna. Vare sig det handlar om teknik, historia, musik, inredning eller mode dras 

man in av fängslande kompositioner som säger ”köp mig”. Tidningar som tilltalar en på ett 

estetiskt och förföriskt plan. Det är dessa magasin som du låter ligga framme hemma på 

soffbordet för att visa dina medmänniskor att du är intresserad av omvärlden, att du inte nöjer 

dig enbart med den elektroniska versionen och att du har råd att unna dig lite vardagslyx.  

Dessa tidningar kan ibland locka med omslag som inte bara är en vacker bild, utan även är 

uppseendeväckande och skapar diskussion. Dessa bilder har vanligtvis en koppling till 

samtiden och kan även ge stort utrymme för egen tolkning. Kanske är det faktum att en 

kvinna klär sig som en man på omslaget av en modetidning något vi ska uppmärksamma och 

analysera. Att ett omslag kan väcka en debatt är bara en anledning till varför dessa bilder är så 

intressanta, en annan är att de oftast är konstverk som miljoner människor ser men inte alltid 

uppmärksammas, om de inte kommer med något ovanligt eller normbrytande. Det är några av 

dessa omtalade omslag vi kommer att diskutera i denna uppsats. Syftet är att öppna upp för en 

större diskussion kring magasinomslag utifrån feministisk bildteori. 

Den amerikanska modetidningen Vogue kom i tryck första gången december 1892.
1
 Sedan 

dess har den varit ett av världens främsta modemagasin. Den har varit en stilbildare och har 

följt kvinnan i över ett sekel.
2
 Vogue har även utvecklats och skapat systertidningar med olika 

inriktningar och flertalet språk. En av dessa som är en utländsk version av den amerikanska 

modetidningen och är känd för sina konstnärliga och annorlunda omslag är Vogue Italia. Efter 

Vogue har det tillkommit andra kända mode- och livsstilsmagasin som till exempel Vanity 

Fair eller GQ (vilken riktar sig främst till män). I denna uppsats så kommer vi att analysera 

några kända och omtalade omslag från dessa magasin; Vogue, Vogue Italia, och GQ.   

Dessa fyra tidningar, vilka säljs över hela världen, har länge skapat kända omslag. De omslag 

som vi valt att diskutera i denna uppsats är bilder tagna av duktiga fotografer som är kända för 

                                                           
1
 Dodie Kazanjian (2011), Vogue The Covers, New York, s.12 

2
 Ibid.  
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sin konst, något som kanske härleder till varför just dessa bilder har skapat en diskussion 

bland människor muntligt eller i olika medier. Detta leder oss till att lyfta in dessa i det 

akademiska rummet för att skapa en vetenskaplig diskussion kring bilderna utifrån en 

feministisk bildteori med hjälp av två olika analysmetoder; ikonologi och semiotik. För vad 

säger att dessa bilder inte har något att erbjuda oss utifrån en samhällssynpunkt? 

Gestaltningen av kvinnorna på bilderna ger möjlighet till analys och diskussion om bland 

annat kvinnliga ideal, förväntningar på kvinnan och den kvinnliga attraktionen. Detta är bara 

några tankar som vi vill öppna upp för genom att diskutera dessa omslag utifrån de olika 

analysmetoderna.  

Varje person ser bilden utifrån sitt egna synsätt, men bilden säger alltid något till betraktaren. 

Det kan vara allt ifrån att man reagerar genom att bil hungrig, glad eller upprörd. Samma bild 

kan väcka alla dessa reaktioner då det beror på vem som är betraktaren. Det finns inget rätt 

eller fel, det är bara en reaktion på det man ser.  Det är därför bilden är ett sådant intressant 

medium.  

Som ordspråket säger:  

”En bild säger mer än tusen ord.” - Okänd 
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2. Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte med uppsatsen är att granska omslag från de kända modemagasinen Vouge, Vouge 

Italia, Vanity Fair och GQ utifrån feministisk bildteori. 

 

 Vad gestaltar omslagen utifrån ett feministiskt perspektiv, då man använder 

semiotik och ikonografi som analysmetoder? 

 Vad har generellt skrivits eller diskuteras om omslagen i media? 

 

Detta är intressant att diskutera eftersom omslagen ger en inblick i moraliska, etiska och 

sexuella diskussioner. Vi vill med denna uppsats öppna för en diskussion kring detta. När det 

kommer till att besvara frågeställningen om vad omslagen säger ur de tre bildperspektiven 

semiotisk, ikonlogiskt och feministiskt, har vi valt att granska omslagen med de olika 

analysperspektivens ”glasögon” för att sedan kunna dra slutsatser.   
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3. Bakgrund och tidigare forskning  

2.1 Bildteorier  

För att kunna analysera omslagen har vi använt och studerat tre olika bildteorier för att få 

bättre förståelse kring bilderna och vad dessa sänder ut för budskap. Vår primära teori är den 

feministiska bildteorin eftersom den är en del av vår frågeställning, främst för att hitta de 

genusperspektiv och könsroller som finns i bilderna. Detta perspektiv är extra betydelsefullt 

för vår frågeställning om skillnader mellan kvinnliga och manliga omslags bakomliggande 

syften.  

Den feministiska bildanalysen bygger på teorier och metoder som har utvecklats inom 

feministisk forskning. Denna forskning har utgått från olika könsperspektiv som i tanken om 

att mannen är i hierarki och kvinnan är mindre värd. Vi vill analysera våra frågeställningar 

inom feministisk bildteori och kommer därför att titta på hur kvinnan har avbildats i konsten 

och hur detta påverkar dagens representationer av kvinnan. Vi har även valt att studera 

kvinnans roll på bilderna och jämföra dem med det vi anser är samhällets ideal och normer för 

hur en kvinna skall vara. Vi har även integrerat två andra bildteorier vilka används som 

analysmetoder för att hjälpa och styrka den feministiska teorin. Den första är den semiotiska 

bildteorin som handlar om hur man ska förstå bildens uppkomst för att sedan kunna förstå 

bilden. Det innebär att för att kunna göra en tydlig analys behövs en förståelse till syftet 

bakom bilden och även med hänsyn till av vem och varför den skapades. För att ta reda på 

detta har man oftast bara indikationer och symboler som kan dölja sig i bilden och ibland även 

eventuell bakgrundsfakta till hjälp. Det kan vara allt från upphovsman till dokumentation om 

bildens samtid. Alla dessa olika parametrar sammanställs för att få fram det semiotiska 

perspektivet. Den andra är den ikonografiska bildtolkningen som handlar om att förstå bildens 

inre betydelse, även kallat ikonologiska tolkningen. Genom att använda oss av denna bildteori 

så kommer vi att studera och tolka dessa omlags bildkonst. Genom att tolka ikonografin på 

dessa omslag kan vi få en förståelse för vad fotografen har att säga till åskådaren med bilden, 

till exempel om bilden skall förmedla något som händer i samtiden, olika könsroller eller 

ideal. Huvuddelen av reklam idag består av bilder som dekonstruerats med hjälp av 

ikonografisk analys och därför anser vi att det är viktigt för oss i vår analys att få med detta 

begrepp.  
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2.2 Tidningarna 

Vouge Magazine utkom år 1892 och är världens ledande mode och livsstilstidning. Vouge 

betyder ”stil” på franska. Arthur Turnure grundade Vouge 1892 som en veckotidning i USA 

som bland annat innehöll främst mode, men även sport och samhällsfrågor för sina manliga 

läsare. Condé Nast gjorde ett uppköp av magasinet Vouge 1905, ett år innan Turnure dog. 

Nast fick tidningen att växa och publiceringen ökade. Tidningen ändrades till att publiceras 

varannan vecka istället för varje vecka och började även lanseras utomland under 1910-talet. 

Först ut var Storbritannien, följt av Spanien, Italien och Frankrike och tidningen blev väl 

mottagen överallt och tidningens vinst ökade. Genom åren har Vouge haft olika redaktörer, 

bland annat Diana Vreeland som på 1960-talet blev chefredaktör på Vouge Magazine. 

Tidningen förvandlades då till att även rikta sig till ungdomar med öppen diskussion om 

sexualitet under den sexuella revolutionen. 1973 blev Grace Mirabella chefredaktör och 

gjorde tidningen till en tidning som utkom månadsvis. Den nuvarande chefredaktören Anna 

Wintour tog över amerikanska Vouge 1988 och ville skapa mode för en bredare publik som 

fler människor kunde ha råd med.
3
  

Vouge Italia kom i tryck 1964 och är den italienska upplagan av tidningen Vouge, och är den 

mest välrenommerade versionen av Vouge. Vouge Italia startade i Milano med inflytande från 

fransk modkultur. Redan i slutet av 1700-talet i Milano började det pratas om födseln av 

modejournalistiken i Italien. I Frankrike hade det tryckta pappret tagit över, och kända och 

populära ”Poupée de mode” dockor klädda enligt de senaste modetrenderna hade börjat 

spridas över hela Europa. År 1785 så föddes ”Le Cabinet des Modes” som kom att bli Italiens 

första modemagasin.  Vouge Italia och den italienska modebranschen brukar sägas ha ett 

historiskt inflytande på modevärlden och magasinet Vouge Italia bidrar till Milanos dominans 

i modevärlden idag. Magasinet ägs av Condé Nast International och tidningen är den som är 

minst kommersiell av alla utgåvor av Vouge Magazine. Bildspråket du kan se i Vouge Italia 

brukar vara chockerande och provocerande. Fotograferna använder sig av metoder som går 

emot vad som är vanligt bland tidningsomslag.
4
  

Vanity Fair dök upp i tre inkarnationer på 1800-talet. Först ut var den kortlivade Manhattan- 

baserade, humoristiska veckotidningen, som publicerades 1859 – 1863. Nästa var i 

Storbritannien 1868-1914, och då var Vanity Fair titeln på en tidskrift som blev känd som den 

bästa samhällstidningen men mest känd för sina karikatyrer av priviligierade män (och ibland 

kvinnor). Sir Leslie Ward var tidningens berömda illustratör och han trodde att Vanity Fair 

                                                           
3
 http://www.vogue.com/magazine/, 2014-05-14 

4 http://www.vogue.it/en/encyclo/mania/r/the-first-fashion-magazines-in-italy, 2013-20-11 

http://www.vogue.com/magazine/
http://www.vogue.it/en/encyclo/mania/r/the-first-fashion-magazines-in-italy
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skulle kunna berätta historien om den viktorianska eran och återge den tidsandan 

sanningsenligt. Slutligen år 1890 började en annan amerikansk version av denna veckotidning 

ges ut. Denna tidning hade anpassats som en teatertidning och skröt ogenerat om att nå lyx, 

pengar, älskarinnor med mera. År 1913 då visionären och utgivaren Condé Nast redan hade 

gjort tidningen Vouge till en succé, köpte de rättigheterna till namnet Vanity Fair och 

introducerade då en ny typ av tidning kallad ”Dress & Vanity Fair” som blev mycket populär. 

Trots att tidningen hade blivit uppfräschad och bättre 1914 så valde Vanity Fair att göra en 

omlansering. Redigeraren Frank Crownishield var en kulturell ledare av ”jazz-age” så Vanity 

Fair förvandlades då till att bli en förmedlare av moderna artister (Picasso, Bracusi) och 

illustratörer (Miguel Covarrubias, Paolo Garretto). Tidningen publicerade även essäer och 

hjälpte till att popularisera kändisar, genom omslagsfoton och bilder i tidningarna taget av 

kända fotografer.
5
  

GQ Magazine kom i tryck år 1957. Från början när tidningen skapades år 1931 gick den 

under namnet Apparel Arts som senare kom att utformas till GQ (Gentlemens Quarerly). 

Visionen som GQ hade var att hela magasinets redaktionella innehåll skulle handla om mode 

och moderelaterade saker. Tidningen kallades för den manliga motsvarigheten till Vouge 

Magazine. GQ är även idag ett magasin för män som är utformat för mäns intressen och stil. 

När GQ utkom så var magasinet revolutionerande på sin tid då det tidigare aldrig funnits 

tidningar för män på detta sätt. Alla modemagasin i världen var endast riktade till kvinnor, 

men GQ ändrade på detta. GQ ville visa att även män är intresserade av litteratur, sport, 

alkohol, politik, kläder, konst, film, skämt, sex, kärlek och att titta på vackra kvinnor. GQ 

ville visa en alternativ vision av manlighet och inte bara det stereotypa idealet av vad en man 

är intresserad av som till exempel sport, mat och kvinnor. GQ såg mannen som söner, bröder, 

vänner, älskare, ex-pojkvänner, konsumenter, väljare, läsare, amatör idrottsmän och arbetande 

män. GQ kände att en man spelar många roller under sin livstid och dess breda utbud gjorde 

tidningen mycket populär.
6
  

 

2.3 Tidigare forskning  

2.3.1 Forskning på samma nivå 

Vi har först tittat på vad det finns för liknade forskning om livsstilsmagasins omslag som har 

bedrivits på samma nivå som vår uppsats. Malin Åkeson och Elin Partti (Linköpings 

                                                           
5
 http://www.vanityfair.com/magazine/vintage/oneclickhistory, 2013-22-11 

6 http://www.gq-magazine.co.uk/comment/articles/2013-12/06/tony-parsons-the-history-of-british-gq, 2013-15-11  

http://www.vanityfair.com/magazine/vintage/oneclickhistory
http://www.gq-magazine.co.uk/comment/articles/2013-12/06/tony-parsons-the-history-of-british-gq
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universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik) har i 

sin uppsats titulerad Färg på tidskriftsomslag: En studie om färgers betydelse på 

Cosmopolitans omslag analyserat färgens betydelse på omslag med inriktning på 

livsstilsmagasin. De studerade framförallt hur färgen på omslaget påverkar konsumenten och 

vad som krävs för att öka köpkraften eftersom det finns ett otaligt antal olika tidningar att 

välja på.
7
 Vår uppsats har en annan vinkling och kan därför ses som ett bra komplement till 

Åkesons och Parttis studie, då de fokuserar mer på vetenskapen bakom den färgmässiga 

layouten, medan vi är inriktade på den kognitiva uppfattningen av omslaget som bild, analys 

och diskussionsobjekt.  

Den övergripande omslagsforskningen är inriktad på bokomslag, som Moa Söderkvists 

(Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och 

Informationsteknik) uppsats The difference between photography, illustration and typography 

as communication for book covers. Utifrån intervjuer har hon undersökt resonemanget kring 

att få folk intresserade nog av en bok för att köpa den då det är omslaget som ger ett första 

intryck på köparen.
8
 Detta är också relevant till vår uppsats, men har en annan inriktning 

eftersom vi fokuserar på det rena bildanalytiska.  

Därför ser vi en tydlig plats vilken vår uppsats och likande sådana kan fylla. 

 

2.3.2 Tilltalande bilder 

I boken Tilltalande bilder har Anja Hirdman, fil.dr. på institutionen för journalistik, medier 

och kommunikation vid Stockholms universitet, jämfört två tidningar under tre årtionden, (60-

, 70- och 90-talet). Dessa tidningar är Fib aktuellt och Veckorevyn. Hon har analyserat hur 

dessa tidningars bilduttryck, layout och framtoning har förändrats i takt med tiden och hur 

man kan se kopplingar mellan detta och det kulturella och samhälleliga uttryck som var 

aktuellt då.  Hennes forskning är relevant för vår uppsats eftersom Hirdman analyserar allt 

utifrån ett feministiskt perspektiv.  Hirdman koncentrerar sig också framförallt på omslagen 

på tidningarna, men hon tar även upp exempel från artiklarna, kopplat till hur kvinnan i sig 

och även som del av ett par porträtteras. Det handlar helt enkelt om kvinnans roll i 

publikationer och media. 

Det första året Hirdman tar upp är 1965, där man i veckorevyn får möta olika svenska och 

utländska celebriteter. Omslagen är rena med få rubriker och fokus på personen på dem. 
                                                           
7
 http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:546386, 2014-04-30 

8
 http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:633020, 2014-04-30 
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Deras ansikten är oftast porträterat i närbild med rubrikerna ovanför den eller på sidan istället 

för på själva bilden. I Fib aktuellt ser man samma bilduttryck fast med mer vågade eller 

provokativa poser på modellerna, vilket ger ett uttryck för vilken typ av tidning det är. En 

annan skillnad är att här är rubrikerna också på bilden till skillnad från Veckorevyn. Båda 

tidningarna har dock en väldigt ren layout. Veckorevyns rubriker är även mer fokuserade på 

personer och samliv medan Fib aktuellt är inriktade på världen med rubriker om saker som 

narkotika eller krig.
9
  

Hirdman följer sedan upp med 1970-talet. Där Veckorevys framsidor pryds av leende par i 

närbild.  

I avbildandet av kärlekspar återfinns däremot en traditionell posering där mannen står högre än kvinnan, har 

armen över hennes axlar, eller, vilket kanske är den vanligaste formen, där kvinnan lutar huvudet mot en mans 

bringa. Här framställs mannen som den beskyddande och betryggande auktoriteten i relation till det feminina.
10

 

Samma stil av sparsamma layout återfinns fortfarande på dessa omslag. I Fib aktuellt däremot 

gör helbilden entré och man ser nakna eller halvnakna kvinnor på omslagen. De har öppna 

leenden, rättframma blickar och är ofta placerade så att brösten syns men könet döljs. Det 

återfinns en familjaritet i bilderna vilka korresponderar med Veckorvyns informella bilder. 

Man har skapat en närhet med objektet och kvinnan är nu mer en del av läsarens verklighet än 

ett ouppnåeligt objekt.
11

   

… detta år är den vanliga svenska sommarflickan. Hon som kan vara alla flickor, ”the girl next door”. Denna 

vanlighet kombinerad med framställandet av henne som en potentiell flickvän, skapar detta års 

tllgänglighetsstatus för läsaren…
12

 

Hon lägger mycket vikt på att 1970 är det ”girl next door” stilen som regerar och att 

kvinnorna som visas i Fib aktuellt ska vara nåbara och naturliga. Framställningen av modellen 

skapar attraktion genom att göra henne mer lättillgänglig och verklig för läsaren.
13

 

Senare i nästa avsnitt möter vi tidningarna 1975 då man kan se jämlika par och kvinnor som 

vill frigöra sig. Veckorevyn har börjat ändra sin layout och sätter allt fler rubriker på 

omslagen. Hirdman påvisar här att tidningen följer tidsandan och ger mer utrymme till 

kvinnornas liv och känslor och att hon går från objekt till person på en nivå vilket inte har 

visats i tidigare årtionden. Paret är nu jämlikar där mannen och kvinnan är två delar av en 

                                                           
9
 Anja Hirdman (2001), Tilltalande bilder: Genus, sexualitet och publik i Veckorevyn och Fib Aktuellt, Stockholm, 

sid 57-85 
10

 Ibid, Sid 108 
11

Ibid, Sid 123 
12

 Ibid, sid 132 
13

Ibid, sid 132-141 
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helhet.
14

 Man ser också en tydlig skillnad i Fib aktuellt där omslagsflickorna inte längre ser 

rätt in i kameran utan ser på något utanför bild. De få gånger då de möter kameran har de en 

mer ”erotisk look” än vad de haft tidigare år, menar Hirdman.
15

 

Betraktaren tilltalas inte bara som en voyeur vars nyfikenhet ska stillas, utan också som någon, ”who is to 

occupy a particular position in relation to those events”. Hennes slutna ögon stimulerar åtrå och bilderna visar en 

slags förspelssituation – det som sker innan det verkligen händer – ett sexuellt scenario som ”kräver” hans 

närvaro. 
16

 

I Fib aktuellt ser man även en fetischistisk funktion på kläderna modellerna bär. De är 

utformade för att göra hennes kropp mer tillgänglig och lättare applicera henne i en situation. 

De föremål och kläder hon bär har funktionen av att ”skapa en illusorisk närhet mellan de 

avbildade kvinnorna och läsarna” enligt Hirdman.
17

  

År 1995 är det hel- eller halvbild som är normen på omslagen. Närbilden återfinns fortfarande 

men inte i lika stor utsträckning. Poserna på modellerna är även mer sexualiserade än vad de 

tidigare har varit, vilket gäller både Veckorevyn och Fib aktuellt. Mer fokus läggs också på 

jaget och hur du ska kunna hålla dig själv på topp på alla plan. Mycket fokus läggs dock på 

hur du ser så bra ut som möjligt för att uppnå fulländning.
18

 

Hirdman konstaterar här att liksom texten i 1975 års upplagor av tidningarna, påpekar de 

fortfarande vikten av kvinnans makt över sin egen kropp, sexualitet och liv. Bildernas 

budskap är tyvärr något helt annat.
19

 

Denna motsättning är, liksom tidigare år, synlig i förhållandet bild och text. Medan texter, i sex- och rådspalter 

talar, om kvinnors sexualitet, om rätten att bestämma själv osv. säger bilder något annat. De talar snarare om en 

autoerotisk lockelse som handlar om att få makt igenom att få män. Där tidningen 1965 förklarade sina budskap i 

text är dessa 1995 visuellt förankrade (och därmed mer implicita). Bilden har tagit över textens utlärande 

funktion och säger de som inte längre kan sägas med ord.
20

 

En stor skillnad som Hirdman påpekar är att kvinnan år 1975 skulle berätta för sin man vad 

hon vill ha och ta kontollen över sin egen njutning men 1995 är det han som vet vad hon vill 

ha. Bilderna tilltalar läsaren som en deltagande sexuell aktör istället för den voyeur som den 

varit under tidigare år.
21
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15
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16

 Ibid, sid 174 
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18
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21
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Hirdman drar slutsatsen att den erotiska bilden har tidigt kopplats till den kvinnliga kroppen, 

vilket har medfört den redan egaliserade erotiken av kvinnan till bilden. Bilden är även ett 

medium som sätter betraktaren öga mot öga med modell och den erotiska kvinnan. Hon menar 

att kroppen inte längre räcker som sexuellt objekt utan att när den kläs på med kläder så 

skapar det en feminin och sexuell illustration. Tanken på den kropp som kan skymtas bakom 

kläderna och attributen, med de provokativa poserna är det som idag skapar den sexuella 

attraktionen. Hirdman påpekar tydligt att kvinnokroppen inte kan ha bara en tydlig tolkning 

eller kvinnosyn, vilket gör att bilden blir abstrakt och personlig i tolkningen och att 

medialiseringen av sexualiseringen har gjort att den har antaget kameleontliknande former. 

Det andra mönster som hon finner i sin studie är att sexualiseringen bygger på skillnaden 

mellan könen, vem som ska få se, vad den får se och i vilket syfte. Den sexualiserade kvinnan 

återfinns både på Fib aktuellts likväl som på Veckorevyns omslag, i ett snarlikt bildspråk men 

med två olika syften. I den ena instansen är hon en varelse som uppfyller dina sexuella 

fantasier och i den andra så är hon den kraftfulla kvinnan som tar vad hon vill ha och 

uppfyller mäns lycka bara för att skapa sin egen. Den avklädda kvinnan på Veckorevyns 

omlag är till för att skapa inspiration till andra kvinnor medan hon på Fib aktuellt ska kittla 

mannens sinnen.
22

   

 

2.3.3 Den ensamma fallosen 

Anja Hirdmans andra bok Den ensamma fallosen undersöker hur maskulinitet och sexualitet 

formas i pornografi och internetsidor där unga lägger upp bilder på sig själva och hur vår tid 

är besatt av sex. Hon menar att det som i första hand representerar manlig sexualitet är 

penisen. Kvinnan identifieras genom en mängd olika uttryck medan mannen förknippas med 

fallosen. Fallosen förknippas med något hårt, styvt och upprest, ett svärd eller vapen med 

mera trots att penisen egentligen är ett skört organ, vilket även i erogent tillstånd är rundat och 

mjukt. Föreställningar om penisen och då vidare den manliga sexualiteten som något separat 

från mannen och hans andra känslotillstånd utgör grunden för vår tids föreställningar och 

berättelser för vår tids syn på den manliga sexualiteten.
23

  

Angående kvinnan så hävdar Hirdman att: 
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Andvändandet av erotiska bilder på kvinnor är, och har under lång tid varit, populärkulturens mest inflytelserika 

sätt att signalera att man vänder sig till heterosexuella män. 
24

 

Med Palyboys lansering på 50-talet introducerades idéen om kvinnan som mannens 

”lekkamrat” (”the playmate”). Tidningen introducerade därmed sexualitet som ett 

kommersiellt framgångsrikt koncept. Playboys sexuella estetik kom sedermera att föras över 

till livsstilsmagasin för att öka sin läsarkrets med män. Något som tilltalade det manliga könet 

mer än ”glittriga” mode bilder (enligt dåtidens könsnormer). Därefter blev den lättklädda 

kvinnan en del av den maskulint inriktade konsumtionen. Hirdman har tittat på playmates 

genom åren och responsen de har fått från män. Hon konstaterar att männen attraheras av 

leenden; att de helt enkelt vill ha kul. Bilder där tjejen ser ut att kunna bjuda på en ”good 

time” är de mest effektiva och omtyckta. Hirdman pointerar att Playboy själva har som praxis 

att ingen man ska känna sig utesluten, utan vem som helst ska kunna skapa sig en fantasi runt 

playmaten. Playmaten ska vara en positiv tjej som är utrustad med något extra som pengar, 

utbildning eller vara kunnig på något specifikt område.
25

 

Andledningen till att det mediala och kommersiella bildområdet är ett av de mer rigida där kön ”görs” kan vara 

flera. Bilder är, […], inte underställda samma inlärda kritiska granskande som text, vi får inte lära oss att förstå 

hur de säger det de gör. Man kan också uttrycka sådant i bild som skulle sticka i ögonen om det skrevs ut i text. 

Mer än viktigare är att i bilder tar föreställningar om kroppar, begär och sexualitet fysisk form.
26

 

Hirdman konstaterar att det är sorgligt att i det mediala rummet skapas tydligare 

könsstereotyper. Dessa tydligare uppdelningar riktar sig subtilt mot betraktaren som därefter 

börjar applicera denna uppdelning i sitt vardagsliv. Den hjälper även med att instifta tanken 

om att kvinnan måste tilltala en manlig auktoritet, medan mannen blir tvungen att upprätthålla 

en maskulin myt; att män primeras för emotionell kontroll och att inte ge eller känna efter. 

Slutligen konstaterar hon att maskulinitetsmyten är svår att bli av med i dagens samhälle 

eftersom den tar så stor plats i dagens kultur- och mediesamhälle.
27
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5. Metod  

Vi har använt oss av tre olika metoder i denna uppsats. Den första är metaetnografi, vilket vi 

har använt för att strukturera upp vår urvalsprocess. De andra två är ikonografi och semiotik , 

vilket har ändvänts som metoder för att genomföra analysen.  

5.1 Metaetnografi 

För att kunna välja ut relevanta omslag till vår studie har vi använt oss av metoden 

metaetnografi. Metoden skapades av Noblit och Hare 1988 och används för att skapa en 

tolkande analys av kvalitativ forskning eller andra sekundära källor. Metaetnografi kan 

tillämpas för att komma fram till en syntes eller analys av information som har kommit ur 

omfattande studier i ett specifikt ämne. Metoden grundas på en idé om att alla 

samhällsvetenskapliga förklaringar är komparativa och leder forskare i att översätta befintliga 

studier efter sin egen världsbild. Genom detta gör man en egen tolkning av andras tolkningar, 

vilket är det väsentligaste i vårt val av metod. Det avgörande är tolkningarna på de studier 

som ingår i syntesen istället för informationen som den grundas på.
28

   Vi har valt denna 

metod eftersom vi kommer att studera en rad olika omslag. Då vi ska välja ut omslag som det 

finns en mängd fakta och information om, anser vi att det krävs en metod som ger varje steg i 

urvalet utrymme för analys och jämförelse, sammankopplat med våra valda frågeställningar. 

Vi är väl medvetna om att denna metod vanligtvis använts för att jämföra vetenskaplig fakta 

och teser, utan utrymme för egen tolkning, något som vår uppsats och andra analysmetoder 

fokuserar på. Dock fann vi att den metaetnografiska metoden lämpade sig utmärkt med vår 

idé på hur urvalsprocessen skulle gå till och när vi tillämpade den kunde vi systematiskt 

genomföra ett väl befogat urval av omslagen. 

 

Metaetnografin omfattar sju olika steg och dessa sju steg har vi valt att följa i vår analys. 

Steg 1: Bestämma ett specifikt intresseområde som man kopplar till den kvalitativa 

forskningen, i detta fall vårt uppsatsämne och våra frågeställningar, där vi har valt att 

analysera olika tidningsomslag.  

Steg 2: Här tar man den mest intressanta informationen från steg ett och avgör på vilket sätt 

den är av intresse för de som kan tänkas vilja ta del av syntesen. Här valde vi ut vilken typ av 

tidningsomslag som skulle ingå i vår analys och kom fram till att det skulle vara omslag från 

                                                           
28
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relativt kända tidningar som har skapat någon form av diskussion i olika medier, men främst 

på internet.  

 

Steg 3: Man fortsätter sedan med att göra en mer detaljerad och djuptolkande läsning. Här 

gjorde vi efterforskningar i vilka tidningsomslag som har varit under diskussion och varför. 

Utifrån detta kom vi fram till att koncentrera oss på fyra tidningar som har flertalet 

omdiskuterade omslag; Vogue, Vogue Italia, Vanity Fair och GQ. Därefter valde vi deras 

mest omtalade omslag och gjorde sedan en gallring där vi tog de 8 mest intressanta för vår 

analys.  

Steg 4: Nu skall man föra samman de olika delarna man studerat genom att bestämma 

relationerna mellan dem. Här har vi letat upp gemensamma nämnare i omslagen för att kunna 

utläsa deras eventuella relation, detta för att se som det fanns en koppling till varför de är 

omtalade. Det ska nämnas att detta spår avslutades när vi började genomföra våra analyser, då 

vi insåg att det inte gav något till vår studie, men det hjälpte oss i grundtankarna kring 

omslagens betydelse.     

Steg 5: Detta steg innebär att man tolkar syftet av studierna och deras relation till varandra. 

Man analyserar de olika studierna och deras begrepp gentemot hur de förhåller sig till 

varandra. I detta steg gjorde vi en jämförelse mellan varje omslag och hur de förhåller sig till 

varandra, och även hur olika omslag från samma tidning förhåller sig till varandra. Vi 

granskade även den inhämtade informationen grundligt för att skapa oss en tydlig bild av vad 

alla omslagen berättar utifrån våra valda frågeställningar.  

Steg 6: I detta steg delar man in den insamlade informationen i olika grupper och kategorier 

för att se hur allt hänger samman. Här valde vi att göra en jämförelse utifrån våra 

analysmetoder och även den mediala diskursen mellan alla omslag. Precis som med steg fyra 

så hjälpte detta oss innan vi startade upp analysprocessen men sedan gav det inget för vidare 

beskrivning i uppsatsen.   

Steg 7: Slutligen skall en formulering av slutsatsen ske, vilket innebär en översättning av 

syntesen till en form som passar de tilltänkta mottagarna.
29

 Eftersom vi inte har en tydlig 

tilltänkt mottagare utan tycker att uppsatsen kan läsas av en bred publik har vi valt att 

redovisa på ett klart och tydligt sätt. Därför kom vi fram till att redovisa omslagen som bilder 

med information om deras fotografer och liknade i text under bilden. Detta för att läsaren 
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själv tydligt ska kunna identifiera bilden och forska vidare om den och dess innehåll på ett 

enkelt sätt.  

 

5.2 Ikonografi 

Vi har valt att använda oss av Erwin Panofsky som teoretisk utgångspunkt för den 

ikongrafiska analysen. Han var verksam under första delen av 1900-talet och räknas som en 

av de mest framstående konsthistorikerna. Han var bland annat aktiv på Princeton och inom 

många olika konsthistoriska ämnen, bland annat nederländsk konst, gotisk arkitektur och den 

psykologiska och historiska betydelsen av mänskliga proportioner. Men det han är mest känd 

för är sin definition av ikonografi.
30

 

Han menar att hur vi tolkar omvärlden handlar om att det vi har upplevt används som 

referenser för att sammansätta en mening. Det är ur detta vi tolkar det vi ser, vilket leder till 

att vi skapar en mening i det vi möts av. Därför tolkar vi bilder utifrån det känslomässiga och 

associativa resultat vi får av dessa referenser. Han menar också att för att kunna genomföra en 

ikonografisk analys så behöver man vara familjär med de övergripande associativa reglerna 

som krävs för den bild du tittar på för att göra en fullvärdig analys. Detta menar han kommer 

från en kännedom kring den tid som verket gjordes. Han följer upp med att säga att ju mer 

frånkopplad den är från den tid då verket skapades, desto mer måste studier i verkets samtid 

tas med i analysen.
31

 Eftersom våra verk är nutida och skapade under vår livstid så kommer vi 

använda oss av det vi har i bagaget till vår ikonografiska analys, då den moderna symboliken 

är något vi använder oss av dagligen. Vi kommer även, i vissa fall, komplettera detta med 

undersökningar kring de eventuella föremål som används i bilden och deras övergripande 

symbolik som en representation av dagens samhälle. Vi vill dock påpeka att eftersom vi har 

valt att följa Panofskys spår är vi medvetna om att om en annan person tittar på våra bilder 

utifrån ikonografi kan symboliken komma att förändras. Därför vill vi vara tydliga med att det 

är våra tankar kring bilden utifrån ett ikonografiskt tankesätt som kommer att återges i 

analysen. 
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5.3 Semiotik 

För den semiotiska analysen har vi valt att använda oss av den teori som Mieke Bal och 

Norman Bryson tar upp i deras uppsats Semiotics and Art History: A Discussion of Context 

and Senders, 1991. Mieke Bal jobbar på Amsterdam School for Cultural Analysis, University 

of Amsterdam och har tidigare arbetat som professor på Royal Netherlands Academy of Arts 

and Siences, 2005-2011.
32

 Norman Bryson är professor vid Harvard University och en känd 

konsthistoriker och teoretiker.
33

 

De menar att för att kunna genomföra en semiotisk analys ska man inrikta sig på vilket 

kontext bilden skapades i och vem som skapade den. För att förstå bilden måste man veta vem 

som skapade bilden och varför den skapades.
34

 Eftersom våra bilder är tidningsomslag känner 

vi att detta synsätt är ytterst relevant då de har skapats för att sälja nummer av tidningen och 

göra det intressant för läsaren att köpa just den. Detta är mycket intressant eftersom vi har 

sett, kopplat till vår tidigare forskning, att omslag riktade till kvinnor har ett specifikt syfte 

och att uppställningen av dessa följer den feministiska utvecklingen i samhället. Detta kan 

tydligt utläsas i Anja Hirdmans bok Tilltalande bilder. Därför ger denna tolkning av 

semiotiken en ypperlig inriktning för en del av vår analys.  
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6. Teori  

Eftersom vi har valt att göra feministisk bildteori som en utgångspunkt i vår frågeställning är 

det naturlig att vår teori är den feministiska bildteorin. Där har vi även valt att endast 

intressera oss för en forskare, eftersom hennes idéer stämmer bra överens med det vi har utläst 

från vår tidigare forsking och även hjälper oss uppfylla vårt slutmål.  

6.1 Feministisk bildteori 

För den feministiska bildteorianalysen använder vi oss av det Griselda Pollock, professor på 

University of Leeds i Social and Critical Histories of Art, säger i Vision and Difference: 

Feminism, Femininity and the Histories of Art 1988. Pollock är en av världens mest kända 

författare inom ämnet feminism and art history, där hon har fokuserat på kvinnor i bild från 

1800- och 1900-talen.
35

 

Hon menar att för att man ska kunna studera kvinnor i bild kan man inte bara se på bilden 

utan man måste också titta på hur den värld som bilden uppkom i såg ut.
36

 Eftersom alla våra 

bilder är skapade under de senaste 25 åren har vi valt att i detta hänseende göra en 

generalisering utifrån vad vi har hittat dokumenterat utifrån våra undersökningar kopplat till 

den mediala diskursen. Vi anser att dessa kommentarer bäst återspeglar vilken typ av kulturell 

och ideologisk samtid bilden skapades inom. Vi kommer därför i analys- och resultatavsnittet 

göra kopplingar till mediedelen i vår feministiska analys. 

Pollock menar även att den sexuella skillnaden mellan man och kvinna, och synen på denna är 

något skapad av samhället. Framförallt utifrån den manliga maktparadigmen som har varit 

och är ledande i världen. Kvinnan tar på sig den roll som förväntas och uppmanas av mannen. 

Pollock påvisar även att en av dessa roller är sexualiseringen av kvinnan i konsten, där det är 

vem konsten är skapad för som är det viktiga. När den är skapad med den ”normale” 

arbetarklass- eller medelklass-mannen i åtanke kan man se en tydligare översexualisering.
37

 

Sexualiseringen av kvinnan är den andra vinklingen av hennes teorier som vi tänker använda 

oss av i vår analys kopplad till den feministiska bildteorin.  
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7. Urval & Material  

7.1 Omslagsurval 

Vi valde omslag utifrån två steg.  

Steg 1: Omslaget ska vara från en tidning med många år i branschen, detta eftersom den då 

har ett brett spektra av omslag och man kan följa en utveckling eller göra en jämförelse med 

ett äldre omslag. Vouge, Vouge Italia, Vanity Fair och GQ lever alla upp till dessa krav och 

blev därför valda av oss.  

Steg 2: Det ska vara en mode- och livsstilstidning, då vi vill öppna en bredare diskussion 

utifrån ett tidningsomslag och en bild. Ett mode- och livsstilsmagasin är en väldigt bred 

kategori med allt från artiklar om hälsa, skönhet, mode, prylar, sport, livsstil, typiskt manliga 

och kvinnliga intressen, bloggar, kändisar med mera.  

Dessa steg kan man tydligt koppla till vår urvalsmetod, metaetnografin. Där dessa två steg 

korresponderar med metaetnografins två första steg.   

För att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar insåg vi att omslag från mode- och 

livsstilstidningar var mest intressanta att inrikta oss på. Tidningen ska även vara någon vars 

namn de flesta känner till, utifrån vår bedömning. Vi har använt våra egna referensramar för 

att bedöma om det är en välkänd tidning eller inte utifrån våra undersökningar i media om 

vilka tidningar det diskuteras om. Det ska vara återknutet till samhället och att läsarna av 

uppsatsen ska kunna återknyta till egna minnesbilder av omslag kopplade till namnet. 

Omslagen ska vara väl omtalade, eftersom vi vill undersöka mediebruset kring omslagen vill 

vi ha omslag som har fått kommentarer från olika håll.  

Utifrån dessa kriterier valde vi omslag från fyra av världens mest kända mode- och 

livsstilsmagasin. Alla utvalda omslag är från 90-talet fram till idag. De kan bygga en starkare 

koppling till varandra för en vidare diskussion om man har en tydligt begränsad tidsram. Det 

kan också kopplas till vad mannaminnet kommer ihåg och att alla kan skapa sina egna 

referensramar från ett likande om inte samma samhälle som omslagen är skapade inom.  

Vi valde ut Vogue och dess systertidning Vogue Italia eftersom deras omslag alltid är 

uppmärksammade och omtalade. Därigenom uppfyllde vi de grundkrav som vi satt för 

tidningsurvalet i första steget på vår metaetnografiska urvalsmetod. Vare sig det är som konst 

eller rent modefotografi så har Vogue-omslagen varit stilbildare sedan starten 1892. De tre 

omslagen vi har valt från Vogues omättliga galleri av varierande omslag, valdes för att de har 
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skapat diskussion i media och att de har tre helt olika karaktärer, men kan ändå kännas igen 

som Vogue. Från Vogue Italia har vi valt fyra omslag som tydligt visar upp tidningens 

konstnärliga läggning och har skapat diskussioner i media.  

Vi ville även välja en tidning som är lite mer inriktad på livsstil än de två tidigare nämnda, 

men som ändå var känd för sina omslag. Då landade valet på Vanity Fair och två av 

tidningens mest kända omslag. Vanity Fair är en mångfacetterad tidning som har funnits med 

sedan 1914
38

, och den har precis de kvalitéer som kan leda till vidare diskussion.  

Efter tre tidningar inriktade till kvinnor så ville vi även ha med ett magasin för män. Eftersom 

vi ska analysera med inriktning på bland annat samhället och feminism behövs det en bredd 

av omslag. Det herrmagasin vi valde var GQ som är en renommerad tidning med anor från 

30-talet.
39

 

7.2 Medieurval 

För urvalet kring media källorna har vi gjort en grundläggande sökning på internet om 

omslagen, med omslagens namn, tidningsnummer, fotograf och modell som sökord. Detta för 

att undersöka vad som har kommenterats om omslagen inom olika media. Därefter gjorde vi 

en generalisering av vad som oftast hade diskuterats om dem utifrån våra sökresultat och 

delade upp dessa i olika kategorier efter åsikt (exempel på kategori är negativa åsikter och 

positiva åsikter). Efter detta valde vi ut minst två olika källor per omlag. Dessa valdes ut efter 

en genomgång av åsiktskategorierna, där vi tog fram vilka som bäst representerade den 

diskussion som har förts i media, kopplat till respektive omslag och kategori. I vissa fall hade 

vi åsikter vilka passade in i flera kategorier, därför är det vissa av källorna som representerar 

ett bredare spektrum av åsikter. Källorna är en blandning av bloggar, internetsidor, 

internettidningar och tv-kanaler. Detta för att visa att diskussion kring omslag förs i flera olika 

typer av media utlopp. 
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9. Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer vi att belysa och analysera hur den mediala diskussionen sett ut kring 

omslagen. Vi kommer även att rikta in oss en del på rubrikerna och inte enbart bilderna, just 

eftersom detta är värderat i den semiotiska bildteorin för att få fram bildens bakomliggande 

syfte. Våra egna tankar och reflektioner kommer även dem att ha plats i denna resultat- och 

analysdel, och vi kommer göra egna tolkningar utefter vår teori och med hjälp av våra 

analysmetoder. Vi kommer även att genomföra vår huvudanalys om hur den feministiska 

bildanalysen med hjälp av semiotik och ikonografi kan implementeras på omslagen för att 

göra en fullvärdig bildanalys. 
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9.1 GQ - Kylie  

 

 

                                Kylie Minogue, juli 2000   

                               Fotograf: Terry Richardson 

 

9.1.1 Media 

I media har omslaget diskuterats antingen som en bra uppvisning av Kylies ”bästa tillgångar”, 

eller som en översexualisering av kvinnan. Sidor som Brosome (en internetsida vilken tar upp 
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intressanta saker för män, så kallade ”bros”)
40

 framhåller omslaget som ett sätt att äntligen ta 

ut det tråkiga ur tennis. Den tar fram att tennis är tråkigt och har många fula spelare. Den 

hävdar dock att det finns några tjejer som Caroline Wozniacki eller Maria Sharapova, men i 

slutändan menar de att Kylie ger tennis något ”naughty” som behövs.
41

 Den andra sidan av 

spektrumet kan då enklast representeras av det Charlotte Raven skrev i sin kolumn i The 

Gaurdian. Hon menar att Kylie är motsatsen till sexig eftersom hon ha dehumaniserats av den 

konstlade sexigheten och den extrema retuscheringen. Hon menar att trots möjligheten att 

kalla detta för porr så finner hon det omöjligt att någon skulle bli tänd av en sådan uppenbart 

konstlad bild. Hon menar att en bild som denna är skapad för ett enda syfte, nämligen att 

anspela på sex. Sex har i det här fallet blivit en ren referens för andledningar till bilden annat 

än att skapa det ur ett konstnärligt syfte, vilket leder till att detta inte är mer sexigt än ett 

avsnitt av Lilla Huset på Prärien.
42

   

 

9.1.2 Bildanalys 

Bilden har troligtvis skapats för att ge en chock och få läsaren att köpa numret. Kylie 

Minogues bakdel är inte något man väntar sig när man går till butiken och ska köpa sig en 

tidning. Till detta måste då tilläggas att GQ är en tidning för män. Utifrån det känns det nästan 

som om man har förutsatt vad män gillar, sex och sport, och då skapat ett omslag om detta. 

Det känns som om med det tydliga bildspråket vet man precis vad ens läsare eftertraktar, 

nämligen Kylies rumpa så att de kan få ett smakprov av allt det goda som sedan finns i 

tidningen. Här går GQ in med en riktning som nästan känns lite glamour-/herrtidning. Man 

kan se de tydliga parallellerna mellan detta omslag och ett Sports Illustrated omslag. Frågan 

blir då om de försöker ta upp striden med dem och andra liknande tidningar genom detta 

utspel.  

 

Utifrån det ikonologiska perspektivet får vi först granska vad det är vi ser på bilden utan att 

bry oss om varken text eller det faktum att Kylie är känd. Detta omslag har ett bildinnehåll 

som har motivet av en tennisbana, en lättklädd kvinna med en tennisracket i handen stående i 

en sexig ställning med ryggen mot kameran och visar halva rumpan. Bilden säger inte så 

mycket rakt ut, utan låter åskådaren själv analysera den och skapa sin egen tolkning. Vi anser 
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 http://brosome.com/about/, 2014-06-30 
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att bildens symboliska mening är sex och sport. Detta eftersom det ikonografiska perspektivet 

endast visar en tennisplan, en lättklädd kvinna, ett tennisracket och en rumpa, därmed 

representerar bilden sport och sex. Då är det inte så svårt för oss att lista ut att det här är en 

tidning för män. Detta tidningsomslag bara skriker sex i och med att hon visar halva rumpan. 

Det står även “Kylie at your service!” på omslaget. En tydlig ordlek på ordet ”service” där det 

låter som serve, starten av en tennismatch, likväl som det anspelar på ”service” då en kvinna 

utför sexuella tjänster på mannen, framförallt oralsex. Detta uttryck, likväl som bilden, kan 

också kopplas till ”teasing”, där en person (oftast kvinnan) utför medvetet sexuellt 

provocerande handlingar eller poser på ett omedvetet sätt för att locka det andra könet. 

 

Detta för tankarna vidare på oskyldigheten som Kylie trots allt utstrålar i bilden. Hon upplevs 

som en ”Lolita”-liknade karaktär, någon som mannen kan beskydda, någon oskyldig som de 

ska lära om världen, ta om hand på ett nästan pappa-liknade sätt, men också någon som de 

kan ha en sexuell relation med. Man kan inte vara tydligare än såhär när man har sex eller 

teasing som tema för en bild. För oss är det väldigt tydligt att tidningen riktar sig till män, och 

det är även tydligt eftersom det är den kvinnliga sexualiteten som anspelas. Även det faktum 

att hon står på en tennisplan tycker vi påvisar att det är en tidning för män, eftersom män och 

sport oftast brukar kopplas ihop. Även fast tennis är en relativt jämställd sport som länge 

utövats av både kvinnor och män, anser vi att detta talar till den kulturellt utbredda idén om 

att män gillar sport. Att det just är tennis hon ”spelar” och att hon är australiensiska, kan inte 

vara en slump eftersom det är ett land som har starka kopplingar till den sporten tillsammans 

med Storbritannien och några andra nationer. En slutsats man även kan dra av just tennis är 

implikationen på spelstilen dubbel, där man spelar i lag om två på samma plan. Det finns 

nämligen en välanvänd kliché om hur den spelstilen gör att partnerna kommer nära varandra 

och att de synkar med varandra. Detta skulle kunna härleda till slutsatsen om att partners som 

spelar denna stil skulle ha större sexuell dragning till varandra på grund av deras samspel, 

något som även skulle öka chansen för ett tillfredställande samlag. Det är nästa som om GQ 

säger: ”Skulle inte du vilja ha Kylie som dubbelpartner?”. Tennis är också en sport som 

kopplas med pengar och överklass, som ett i västerlandet välanvänt kulturellt uttryck inom 

olika gestaltningsformer, för att indikera att en karaktär har pengar. Det brukar vara om denne 

spelar tennis, golf eller liknande. Eftersom tennis har just denna anspeglingen kan det vara en 

extra attraktion i bilden.  
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Utifrån feministisk bildanalys kan vi se en klar och tydlig översexualisering. Här står en 

kvinna och drar upp klänningen för att visa halva rumpan med en text som lyder “Kylie at 

your service”. Det är inte svårt att förstå att denna “service” är riktad till männen och deras 

begär. Bilden representerar inte en kvinna med integritet och med stark självkänsla, utan mer 

en kvinna som har fallit för samhällets könsstereotyper då männen har makten. Det faktum att 

hon står på en tennisbana gör det inte bättre, eftersom sport oftast är kopplat till män, vilket 

innebär att hon står halvnaken på männens hemmaplan. Det är lätt att förstå att detta är en 

tidning för män och vi anser inte att den vinklar kvinnan till hennes fördel. Detta förmedlar en 

negativ samhällssyn på kvinnan och uppmuntrar till könsdiskriminering. Istället förstärks 

normen att kvinnan skall behaga mannen. Omslaget är ett prefekt exempel på vad Griselda 

Pollock menar med sin teori, där kvinna har satts in i normen av vad mannen förväntas 

behagas av. Man kan här också se den tydliga kopplingen till Brosome och deras anmärkning 

på att Kylie ger tennisen det lilla extra som sporten behöver för att bli intressant. Detta skapar 

en tydlig koppling mellan samtiden och vad den generaliserade mannen vill ha av den 

generaliserade kvinnan.   
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9.2  Vanity Fair, Demi 

 

 

                         Demi Moore, Augusti 1991     

                        Fotograf: Annie Leibovitz 

 

9.2.1 Media 

När Demi Moores omslag först nådde tidningshyllorna skapade den allt från förargelse till 

beundran. Oavsett åsikterna vid den tidpunken har det skapats en trend bland 

kändismammorna att blotta sina graviditetsformer för olika magasin. Trots denna trend så var 

Demis omslag så kontroversiellt när det släpptes och enligt vissa bloggar såldes tidningen i en 
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brun papperspåse hos vissa handlare.
43

 Detta är något vi inte kan bekräfta, men en sådan sak i 

dag skulle vara väldigt främmande då gravida kändisar pryder var och vartannat omslag på 

allt från mammatidningar till skvallerblaskor. Omslaget av Demi i sjunde månaden kallades 

vulgärt när det kom ut men har sedan dess blivit ett av världens mest hyllade omslag enligt 

bland annat The New York Magazine.
44

 Daily Mail har kallat det graviditetsomslaget som 

satte standarden för alla kommande omslag med samma karaktär.
45

 Detta stärker idén om att 

det idag är ett ringaktat, normsättande och ökänt omslag. 

 

9.2.2 Bildanalys 

Denna bild har ett motiv av en gravid, naken kvinna, mer säger den inte. Denna bild låter 

alltså åskådaren själv förstå vad det faktiska bildinnehållets symboliska betydelse är. Vi tror 

att bilden representerar den starka, självständiga och orädda kvinnan som med stolthet kan 

vika ut sig naken med sin stora gravida mage. Bildens idé är nog även att skapa uppror och 

rubriker i samtiden och det lyckades den med. I sig är det inte en särskilt fantastisk bild, utan 

det är att Demi och fotografen Annie Leibovitz bröt normen för vad ett omslag på ett magasin 

kan vara som gör den speciell. Man kan tänka sig att de resonerade att om man visar upp 

Demi naken skulle det vara extraorinärt och Vanity Fair såg säkert möjligheterna med detta. 

Kopplat till rubriken är det som om de vill förstora faktumet att de visar upp mer av Demis 

kropp än vad man normalt brukade göra. De andra rubrikerna är helt frånkopplade från Demi, 

vilket gör att hennes rubrik står ut mer. Detta kan man tänka sig var ett medvetet val för att 

skapa mer intresse för innehållet i tidningen.  

 

Att en gravid kvinna viker ut sig i ett magasin kan säkerligen vara provocerande för vissa. Vi 

tycker dock att det är en vacker bild och vi anser inte att det är lika sexuellt anspelat som det 

hade varit om hon inte hade varit gravid och stått naken på ett tidningsomslag. Hennes 

hållning, blick och ansiktsuttryck ger henne en neutral kvalité; hon visar bara upp sin kropp. 

Bilden spelar även på idén om kvinnan som ”jordmodern” som föder fram nytt liv. Om man 

återkopplar till det provocerande i bilden är det tydligt att de länkar till moraliteten av att visa 

upp en gravid kvinna på detta sätt. Då nakenhet har varit något man i västvärlden har sett som 
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privat och sexuellt provocerande under flera århundraden, skapar en bild av denna kaliber 

klara motsättningar hos många. En graviditet är för många något fint och ”rent” då den är 

början på nytt liv. Den gravida magen är något som ska beskyddas och hållas kärt med tanke 

på vad den innehåller. Att vika ut en gravid kvinna går därför emot mycket av det som 

graviditeten står för. Dock ska man komma ihåg att graviditeten även är den tid då många 

kvinnor finner en ökad sexlust, vilket kan ge denna bild en klar sexuell anspelning. Demi kan 

ses som en sensuell varelse på detta omslag, något som kan uppröra många. Man kan dock se 

att efter Demis bild har en otalig mängd kändisar vikt ut sina gravida kroppar i en rad olika 

tidningar.  

 

Denna bild anser vi är lite svår att tolka utifrån ett feministiskt perspektiv eftersom den har 

dubbla budskap. Ena tolkningen av bilden tyder på en stark, stolt och gravid kvinna som inte 

skäms över sin gravida nakna kropp, utan med stolthet visar upp den för allmänhetens 

beskådning och dömande. Den andra tolkningen är att detta är en könsstereotyp och ett utvik i 

tidningar, vilket inte gynnar den kvinnliga självbilden på ett bra sätt. Hade hon inte varit 

gravid hade detta tolkats som ett utvik för mannens behag, kopplat till Polloks teorier.
46

 

Denna bild har fått stor uppmärksamhet i media och i samhället då den gavs ut för att det var 

ett udda fenomen på nittiotalet när en känd person viker ut sig naken och gravid på ett 

tidningsomlag. Detta omslag har sedermera banat väg för en trend av lättklädda, gravida 

kvinnor på tidningsomslag. En gravid kvinna är en sexuell varelse, men är denna typ av 

gestaltning verkligen det bästa sättet att visa det på?  Både gravida och icke-gravida poserar 

nakna på omslag och detta sätter inte stopp för kopplingen till utvik. Vi anser att en gravid 

kvinna mycket väl kan vara stolt över sin kropp, men är det verkligen nödvändigt att visa den 

för hela världen, eftersom detta kan ge så blandande känslor hos åskådarna. 
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9.3 Vogue, LeBeon och Gisele 

 

 

                                Lebron James, Gisele Bundchen, april 2008       

                                Fotograf: Annie Lebovitz 

 

9.3.1 Media 

Vogue utlyste med stolthet att Lebron James är den förste mörkhyade mannen att pryda ett av 

deras omslag. Men mottagandet blev inte som väntat då många istället för att känna stolthet 

blev förnärmade över rasstereotypen. Lebron står i en gorillaliknad pose med armen runt 

Giseles midja, som USA Today påpekar i sin artikel från 2008. De menar att bilden förstärker 
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stereotypen av den ”farlige svarte mannen”.
47

  Vogues talesman Patrick O’Connell svarade 

med följande: 

[…] sought to celebrate two superstars at the top of their game, for the magazine's 

annual issue devoted to size and shape. We think Lebron James and Gisele Bundchen 

look beautiful together and we are honored to have them on the cover […]
48

 

USA Today följer upp detta med bland annat ett uttalade från Samir Husni som är 

magasinanalytiker och professor på University of Mississippi. Han menar att detta var ett 

omslag som ville chocka och att bildspråket bara skriker ”King Kong” och stereotyperna som 

medföljer, menar han, inte är särskilt oskyldiga. Han säger också att en så renommerad och 

anrik tidning som Vogue, som också är känd för sina omslag, måste ha lagt ner lång 

betänketid på hur omslaget ska vara utformat. Bildspråket måste ha diskuterats innan man 

valde bild.
49

 

Complex mag har även vidare jämfört omslaget med King Kong och den filmposter som bland 

annat US ARMY har använt, där besten har skönheten De gör även en jämförelse genom att 

sätta dessa två bilder bredvid varandra (bilden under). De påpekar också att det finns en 

stereotyp av den farlige mörka mannen och den vita änglalika kvinnan.
50
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9.3.2 Bildanalys 

I referens till föregående media avsnitt håller vi med Samir om att detta omslag troligvis har 

genomgått en lång granskningsprocess innan det kom i tyck och att den uppenbara King Kong 

referensen borde ha upptäckts och diskuterats. Därför tolkar vi det som att Vogue har gjort ett 

medvetet val i komponeringen av bilden. Att de dessutom utlyste Lebrons medverkan ger oss 

en indikation att de trodde på en ökad försäljning av nummer genom hans medverkan, något 

som ökar vår förståelse för bilden, precis som enligt Miekes och Normans teori. Vi upptäcker 

även att detta är ett nummer inriktat på hälsa och kropp med tanke på de rubriker som finns. 

Lebron medverkan som basketspelare på omslagsbilden styrker detta. 

 

Denna bild har ett stort motiviskt innehåll och många symboler. Om vi börjar med mannen så 

kan vi se en stor och stark karl med ett aggressivt uttryck i blicken. Han har sportkläder på sig 

och en basketboll studsandes framför sig. Han har stora muskler och ett skrikande uttryck. 

Detta anser vi speglar det typiska mansidealet med stora muskler, atletisk och stor till växten. 

Denna bild är symbol för de mansdominerade relationerna. Då vi tittar på kvinnan i bilden så 

är hon glad, väldigt nätt med klänning och klackskor och lutandes mot sin stora starka man. 

Detta symboliserar även den “perfekta” kvinnan som accepterar att vara undergiven sin man, 

hon bara ler och är nöjd med tillvaron ändå. Idealen är liknande sagorna, med den stora starka 

prinsen som räddar sin prinsessa. Likväl som i verkligheten där det finns ett ideal om att 

kvinnan är hemma och tar hand om barnen och mannen arbetar och skyddar familjen. Detta 

omslag bara skriker manligt och kvinnligt och vad som är ideal för dessa två. Det kan även 

ses som en anspelning på berättelser och kulturella jämförelser som King Kong och Skönheten 

och Odjuret. Denna tolkning kan man ta från Gisele och Lebrons kroppsspråk, ansiktsuttryck, 

positioner och kläder. Det som kan vara klart stötande med detta är deras hudfärger och den 

historia som detta medför, vilket även kan återkopplas till deras yrken som kan anses som 

några av de stereotypiska drömyrkena för både deras härkomst och kön. Bilden är en klar 

motsättning mot det som vissa av rubrikerna vill framhäva, nämligen att du är fin som du är. 

Dock finns det andra rubriker som vill visa upp idealet. I detta hänseende an man klart säga 

att Vogue har lyckats med valet av modeller då de framhäver två ytterligheter men ändå det 

eftertraktade kvinnliga och manliga idealen. Trots att han skriker och ser ut att kunna ta till 

våld mot henne vilken sekund som helst så är hon ändå superlycklig, precis som om detta 

representerar hur en manlig och kvinnlig relation ska vara. Lebron upplevs som en riktig 

neandertalare som kan vilken sekund som helst slänga henne över axeln och vandra iväg.   
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Detta omslag är ett klart och tydligt exempel på förstärkta könsroller i samhället. Vi har den 

starka, sportintresserade, muskulösa mannen med makt. Vi har även den nätta, 

modeintresserade, svaga kvinnan vid hans sida. Mannen skriker på bilden och kvinnan ler 

glatt. Detta kan ses som att hon är nöjd med tillvaron att vara fru och underminerad mannen. 

Detta framhäver inte kvinnan på ett positivt sätt om vi ser till den feministiska bildteorin och 

är verkligen inte någon bra bild att förmedla ut till unga kvinnor i samhället. Bilden förmedlar 

att kvinnor skall vara nöjda med att det är mannen som har makten och att hon får stå vid hans 

sida. Även kroppsideal är intressant att ta upp i denna bild. Mannen skall vara stor och stark 

med mycket muskler, och kvinnan skall vara smal och “perfekt”. Detta kan bana väg för 

ätstörningar och skeva kroppsideal, vilket sätter ännu högre press på kvinnor i samhället.  
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9.4 GQ, Glee 

 

     Dianna Argon, Corey Monteith, Lea Michelle, November 2010 

    Fotograf: Terry Richardson 

 

9.4.1 Media  

Glee-stjärnornas GQ omslag ansågs kontroversiellt efter att Parents Television Counsil (PTC) 

anklagar GQ för att ha satt stjärnorna i nästan pornografiska bilder. De hävdar att det är 

skandalöst att GQ, en tidning som riktar sig till män, får lov att exploatera personer som 

spelar minderåriga karaktärer, enligt Deadline. Deadline är riktad mot samma vinkling som 

PTC och hävdar att det kanske är mer kontraproduktivt än något annat med att försöka 

profilera Glee mot GQs läsare. Men de erkänner också att sex säljer och att både Glee och GQ 

vill öka sin vinst genom att bredda sin marknad. De går även vidare med att säga att det är ett 
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smaklöst omslag med lika smaklösa bilder inuti tidningen.
51

 MTV öppnar för kommentarer 

med sin neutrala artikel om PTCs uttalande mot Glee. Flertalet av dessa är riktade mot att 

omslaget är lika skandalöst som programmet och att barn inte ska titta på Glee 

överhuvudtaget.
52

 

 

9.4.2 Bildanalys  

Det här omslaget har några av skådespelarna från den populära tv-serien Glee på framsidan. 

Serien handlar om livet hos en grupp tonåringar i High School, som är relativt oskyldiga 

tonåringar dessutom, där de genom en kör upplever alla av dagens ungdomars problem och 

glädjeämnen. De sjunger ut sina känslor i fantastiska musikalliknade nummer. Detta har 

snabbt gjort serien till ett kulturfenomen och fått en stor skara fanns. En del av dessa fans går i 

gymnasiet eller är ännu yngre och kan tydligt identifiera sig med de roller som skådisarna 

porträterar. Personerna på omslaget är i serien (då omslaget publicerades) i en kärlekstriangel 

där killen och tjejen till höger är oskulder, men på detta omslag spelar dessa tre på sex då 

tjejerna är väldigt lättklädda och står och klänger på killen i mitten som ser relativt nöjd ut. 

Garderobsvalet är som hämtat från en erotisk film med temat ”naughty school girls”. Det står 

“Glee gone wild!” på framsidan och det kan absolut anknytas till något sexuellt. Det ger även 

anspelningar till varumärket, med nästan samma namn, Girls Gone Wild, där tjejer i 20-

årsåldern viker ut sig. Varumärket står för ungdomlighet, kul, utrycksfrihet och frihet.
53

 Det 

har även gett upphov till ett uttryck i modern kultur för tjejer som lever utan regler och 

handlar endast efter sina lustar. Med tanke på seriens målgrupp och att skådisarna ska 

porträtera 16-åriga ungdomar trots att de i verklighetet är i 25-årsåldern. Det skapar en klar 

kontrovers och man kan fråga sig om det hade varit mer okej om de inte hade kopplat ihop 

omslaget med serien. De flesta känner igen skådisarna som ungdomar och inte som vuxna, 

vilket de egentligen är. Bildens idé är säkerligen att provocera lite och det är inte helt otydligt 

att detta är en tidning för män då det är kvinnas sexualitet som det anspelas på. 

 

Denna bild säger oss väldigt mycket eftersom det finns en hel del symboler på denna bild. Två 

lättklädda kvinnor som flockas runt en man, i korta kjolar, magtröjor och klackskor medan 

mannen i mitten har helt vanliga kläder på sig. Den symboliska meningen är sexualitet och 
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mannens dominans i förhållanden. Killen i bilden står och håller båda tjejerna på rumpan 

medan de verkar tråna efter honom. Detta är en klar sexuell anspelning på en ”trekant”, där tre 

personer har samlag med varandra. Något vi anser är en övervägande manlig fantasi, sedd att 

tilltala det ”manliga egot” då han kan få två kvinnor och inte bara en. Det ger denne större 

status bland de andra männen. Bilden kan även i samma tur ses som kvinnoförnedrande då 

bilden visar upp tjejerna som mannens ”accessoarer” och att de måste använda sig av sin 

sexualitet för att vinna honom.  

 

Ur ett feministiskt perspektiv säger denna bild att kvinnor skall åtrå mannen, och detta genom 

att spela på sex. Den kvinna som är sexigast och vackrast får mannen. Bilden talar också om 

att mannen kan välja vem han vill. Det står två söta tjejer och klänger på en kille och killen 

ser självklart väldigt nöjd ut. Det faktum att killen är fullt påklädd och att tjejerna visar 

mycket hud och försöker ge sexiga blickar är helt klart nedvärderande. Tjejerna på bilden har 

tydligt mindre makt än killen på bilden. Det som är ännu värre är att personerna på bilden 

kommer från tv-serieren Glee och ska därför föreställa tonåringar. I serien är dessa väldigt 

oskyldiga, men det är inte vad som visas på denna bild. Detta i sin tur kan för vissa anses som 

“barnpornografi” och detta är inget som är bra för samhället att se. Det kan ge en mycket 

snedvriden bild till unga osäkra tonåringar, framför allt tjejer.  
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9.5 Vogue Italia, Kate 

 

 

                            Kate Upton, november 2012         

                            Fotograf: Steven Meisel 

 

9.5.1 Media  

En av de största kontroverserna kring Uptons bild är kopplad till att hon har gått från Sports 

Illustrated till Vogue Italia på bara ett år. Hur kunde Vogue Italia göra något så galet? Det 

faktum att bilden även spelar på hennes sexualitet och förespråkar sensualitet fick många att 

se Vogue Italia inte som modemagasin utan sätta det i samma folder som Sports Illustrated. 



39 
 

Många tyckte att tidningen hade förlorat sin värdighet med att visa upp en sådan kvinna på 

omslaget. Det skapade även en diskussion om huruvida sexuella kvinnor är en okej bild att 

förmedla.
54

 Att hon som bystig baddräktsmodell skulle kunna vara high fashion ifrågasätts. 

Dailymail motsätter sig detta och säger att hon efter detta omslag är en del av high fashion 

modellerna. De hyllar att hon inte är en typisk modell utan med sina kurvor är mera ”real”.
55

 

Huffington Post går vidare med att det är positivt att Upton pryder omslaget men det spelar på 

hennes status som bombnedslag på ett påtagligt sätt.
56

 

 

9.5.2 Bildanalys 

På detta omslag får man se en vacker kurvig kvinna. Det verkar som att det magra idealet inte 

är så aktuellt längre och nu ska det kvinnliga framhävas mer. Även denna bild spelar lite på 

sex eftersom hon har en väldigt djup urringning och brösten framhävs väldigt tydligt. Det står 

“Seductive” med stor text på framsidan och det ordet spelar även det på sex; kvinnan som 

med sina former ska förföra männen. Den rika ”femme fatal” visas upp som ett 

modefenomen, vilket anspelar på att hon med sitt utseende, sin sexualitet och sina pengar ska 

vinna mark i livet. Skymten av skyskrapor i bakgrunden ökar intrycket av den makthungrande 

karriäristen som använder sin kvinnlighet och utseende som ett vapen till att vinna mark. 

Modellen på bilden heter Kate Upton och innan denna bild togs var hon mest känd för sitt 

arbete med Sports Illustrated, en herrtidning, vilket gjorde att detta omslag blev omtalat då 

hon som baddräktsmodell får pryda en så renommerad modetidning som Vogue Italia. Det 

faktum att bilden även spelar på hennes sexualitet och förespråkar sensualitet fick många att 

sätta modemagasinet Vogue Italia i samma folder som herrtidningen Sports Illustrated. 

Många tyckte att tidningen hade förlorat sin värdighet med att visa upp en sådan kvinna på 

omslaget. Det skapade även en diskussion om huruvida sexuella kvinnor är en okej bild att 

förmedla.  

 

Detta omslag skriker kvinnlig makt och självständighet. Motivet på bilden är en sexig kvinna 

med många kvinnliga attributer som antagligen lockar många män. Stora röda läppar, långt 

blont hår och stora bröst i en väldigt urringad klänning. Här kan vi anta att bilden 
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symboliserar en samtid där sexualiseringen av kvinnan har tagit en ny vändning och gett 

henne mer makt och kraft än de tidigare smala och undergivna idealen.  

 

Denna bild tyder på kvinnlig makt och hon använder sig av sin sexualitet för att vinna den. Vi 

ser en kvinna som stolt bär upp alla hennes kvinnliga attribut och inte är rädd för något. Hon 

visar upp sina stora bröst i en djup urringning, hon har knallröda läppar, långt blont hår och är 

hårt sminkad. Hon har även fina kläder och exklusiva smycken. Denna kvinna visar upp en 

stark stolthet över sin kvinnlighet och sin maktposition gentemot männen. Hon har med alla 

sina kvinnliga former och drag, makten att förföra männen och få dem att lyda henne. Det 

tråkiga är att hon måste spela på sin sexualitet. Det vore bra om en kvinna kan påvisa makt 

utan att behöva spela på sex, men ändå har kvinnans makt ökat med åren om vi tittar tillbaka 

på tidigare omslag.  
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9.6 GQ, Kate 

 

 

  Kate Winslet, februari 2003                

 Fotograf: Jason Bell 

 

9.6.1 Media  

Omslaget skapade kontrovers då det är uppenbart att Kate har blivit extremt retuscherad i 

Photoshop. Stjärnan har själv påpekat detta:  
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”The retouching is excessive. I do not look like that and more importantly, I don't desire to look like that,”
57

 

 

Det faktum att hon själv var en av de största förespråkarna mot det retuscherade omslaget 

vann henne stor sympati världen över. Tidningen kom till slut ut med ett erkännande om att 

hon blivit retuscherad och detta är inget som hon kan säga till om. Kate har alltid förespråkat 

naturlig skönhet och att detta skulle hända henne har varit upprörande, framgår det i BBC 

Worlds artikel.
58

 Hennes omslag är numera känt som en av de stora gällande airbrushing och 

när hon återigen hade blivit uppenbart retuscherad, denna gång av Vogue, kom 

kommentarerna om hennes GQ-omslag tillbaka.
59

 

 

9.6.2 Bild analys 

På detta omslag ser vi Kate Winslet på ett annat sätt än vad vi är vana vid. Hon brukar vara 

den söta, glada, kurviga kvinnan., men på detta omslag är hon väldigt mager med en sexig 

kall blick. Det står i rubriken Kate Winslet “Hollywood´s sexiest girl next door”. Hon är som 

sagt en “girl next door” tjej men på detta omslag ser man inte det. Vi ser tydligt på omslaget 

att det är en herrtidning eftersom den spelar på kvinnans sexualitet. Översexualisering av 

henne, som dessutom är tvärt emot hennes image, skapar här en förvirring och man kan fråga 

sig om detta verkligen var nödvändigt. Är hennes vanliga utseende inte nog? Hon är mer lik 

Madonna än sig själv. Något som är uppenbart, för den som har sett Kate tidigare, är att 

bilden är retuscherad då hon är onaturligt smal och har längre ben än vanligt.   

 

Bilden visar en smal och sammanbiten tjej i en sexuell position. Hon har en killjacka på sig 

och knappt några kläder. Vi anser att bilden symboliserar en “girl next door” fast en som inte 

är så oskyldig som de flesta sådana tjejer brukar vara. Bildens symboliska mening anser vi 

spelar på sex och den är till för att få uppmärksamhet och locka det manliga könet. Det 

motiviska innehållet är inte särskilt stort så vi får utifrån det spekulera själva på vad bildens 

innehåll har för symbolisk mening. Det är helt klart sex bilden spelar på och det är utan 

tvekan en tidning för män. De sexuella och könsliga värderingar som finns i att en tjej har på 
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sig en killes kläder är en tydlig koppling till sex och ”girl next door” konceptet. Det skapar 

även en känsla av att hur cool, sexig och trygg en kvinna än är så är hon mindre än en man 

och ”behöver” hans beskydd. Kate bär även en ytterst liten och kort klänning som kan klassas 

som en underklänning, med andra ord underkläder. Hon bär även höga klackar och håller 

handen på sitt lår, vilket vi anser anspelar tydligt på sex. 

Kate blir på bilden en idé av vad en man ska finna attraktivt. Hennes pose och minspel 

tillsammans med gestaltningen skapar en bild av vad den heterosexuella mannen åtrår hos en 

kvinna. Dock en tydligt generaliserad sådan då en del av sexualiteten försvinner just på grund 

av att bilden är så tillrättalagd på flera plan. Från ett feministiskt perspektiv ger bilden en 

tydlig idé om vad man förväntar sig att en man på 2000-talet vill ha. Om man tittar till 

verkligheten är detta troligtvis inte sant då Kate anses väldigt åtråvärd i sin naturliga from till 

skillnad från denna extremt retuscherade skapelse. 
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9.7 Vogue Italia, Stella 

 

 

                            Stella Tennant, september 2011         

                            Fotograf: Steven Meisel 

 

 

9.7.1 Media  

Detta omslag är inspirerat av kvinnan med världens smalaste midja, Ethel Granger, som hade 

sedan unga år reducerat sin midja för att behaga sin man. Som hyllning till henne har de 
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retuscherat modellens midja till närmast omänskliga proportioner.
60

 Det skapar debatt då den 

glorifierar den spöklika goth-tjejen, vilket diskuteras bland annat av Daliymail.
61

 Den 

övergripande uppfattningen verkar vara att det är starkt gjort av Vogue Italia att våga sig på 

ett så annorlunda omslag men att det ändå finns något stötande med bilden, vilket är kopplat 

till hennes smala midja. Som Million Looks framhäver är det verkligen inte etiskt rätt för 

Vogue Italia att uppmana sina läsare att ta modetrender till sin spets.
62

  

 

9.7.2 Bildanalys 

Vi kan se den underliggande meningen med att genomföra denna typ av omslag. Klart att en 

bild av denna kaliber skapar uppmärksamhet och nyfikenhet. En fråga man ställer sig vid 

första ögonkastet är: är den midjan verklig? Svaret är nej, men vetskapen om att den är 

modellerad efter en riktig människa är en skrämmande och annorlunda tanke, något som 

verkligen knyter an till rubriken avantgarde. På grund av att bilden är utanför ramarna har 

Vogue Italia lyckats med att få ögonen vända mot sig.  

 

Det första vi lade märke till med denna bild är modellens otroligt smala, nästan obefintliga 

midja. Något annat än midjan som är speciellt med denna modell är att hon är piercad i hela 

ansiktet. Med en uppenbart gotisk look visar hon upp avantgarde fashion. Hon är klädd i en 

heltäckande klänning och bär väldigt mycket smink. Hon står i en trädgård med en sax i 

handen som återknyter till förra sekelskiftet och det modet hon har på sig. Hon ser inte heller 

särskilt lycklig ut på bilden. Denna bild ger både något positivt och negativt. Det positiva är 

att hon som väldigt piercad och med en uppenbar alternativ stil, visar upp en subkultur i high 

fashion världen. Modellen visar även att det finns stor spridning på skönhet och vad som är 

vackert. I koppling till detta kommer det negativa fram då man fokuserar på hennes smala 

midja. Likväl som hennes stil förespråkar mångfald och att det inte finns ett ideal för skönhet 

så säger inte midjan samma sak. Den sammansnörade korsetten ger den ett ohälsosamt intryck 

och ger henne en omänsklig och överdriven timglasfigur. En figur som klassas som den 
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”ultimata” kvinnliga formen blir på bilden nästan grotesk och även fast detta är en uppenbar 

hommage till mångfald så skapar den ett nästintill omöjligt ideal. 

 

Från ett feministiskt perspektiv kopplat till Pollocks teori är detta ingen normativ avbildning 

av kvinnan. Dock kopplat till det Pollock menar om mannens påverkan kan man klart se den i 

bilden om man tittar på bakomliggande fakta.
63

 Eftersom Ethels man påverkade hennes 

bärande av korsetten kan man se den även i bilden, då det skapar ett fetischistiskt ideal. Trots 

att bilden uppmärksammar en avvikande skönhetsnorm, leder det till en negativ bild av 

omslaget då det hyllar en mans kvinnoideal.   
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9.8 Vanity Fair, Cindy och Lang 

 

                            Cindy Crawford, K.D Lang, augusti 1993       

                            Fotograf: Herb Ritts 

 

9.8.1 Media  

Vanity Fair ville medvetet chocka när de publicerade omslaget och detta lyckades de med. 

Något som är anmärkningsvärt är även att detta är en av de första bilder som har en öppet 

lesbisk modell i en tematisk kontext. Den stora diskussionen fördes kring att K.D. som lesbisk 

blir rakad.
64

 Man ville återspegla hennes karriär och skapa något som var lika kontroversiellet 

som en lesbisk sångerska vilken var medlem i djurrättsorganisationen PETA. Enligt K.D. så 

var det mer kontroversiellt när hon gick ut med sitt medlemskap i PETA än att hon kom ut 
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som lesbisk.
65

 Att omslaget dessutom är med på ett flertalet olika listor om de mest 

kontroversiella tidningsomslagen någonsin är nog ingen slump.
66

    

 

9.8.2 Bildanalys 

Med tydligt uppsåt att chocka har Vanity Fair lyckats genom att skapa ett av världens mest 

omtalade omslag.
67

 Det ger oss en tydligare förståelse för det nästan övertydliga bildspråket 

av att ge en lesbisk kvinna en mans stereotypiska roll. Rubriken ”K.D. Langs Edge” kopplad 

till bilden är en ordlek där man anspelar på hur hon är på utkanten och inte en typisk 

sångerska. Att hon är utanför ramarna förtydligas bara av bilden. De andra rubrikerna är också 

härledande till maskuliniserande ämnen. 

 

Denna bild är kontroversiell på många nivåer, K.D. Lang sitter i en barberarstol, i en 

herrkostym och blir rakad av Cindy Crawford som i sin tur är klädd i baddräkt och stövlätter. 

Det första som väcker uppseende är att K.D. är lesbisk och har en androgyn image, men på 

denna bild tar hon det ett steg längre och är transformerad till en man. Hon får något så 

manligt som en klassisk rakning med barberarknivar och har till och med raklöddret format 

som om hon hade mustasch, något som tydligt inkräktar på det manligt territoriet. Det positiva 

med detta är Vanity Fair faktiskt har genomfört ett omslag där de tar en tydlig ställning för 

homosexualitet. Det mest negativa i bilden är sexualiseringen av Cindy, som med pose, 

ansiktsuttryck och kläder översexualiseras, nästan som om hon vore med på omslaget av en 

herrtidning och inte Vanity Fair. Skulle inte Lang kunnat spräcka den manliga barriären utan 

detta? Här blir hon istället en man och Crawford en kvinna som om detta vore en 

heteronormativ, patriarkatisk bild. Med tanke på att denna bild var publicerad i USA, ett land 

som först nu har börjat legalisera homoäktenskap, är väldigt fantastiskt. 

 

För att skapa en heteronormativ bild har de gjort Cindy mer kvinnlig för att påvisa vad K.D. 

tänder på och K.D. mer manlig för att skapa en mer sexuellt accepterad bild. Trots att Lang är 

en kvinna så framställs hon inte som en kvinna utan mer som en man. Genom detta tycker vi 

att de döljer de faktum att det är en kvinna som sitter i barberarstolen. Hon blir då en man och 
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om du inte är medveten om att K.D. är en kvinna får du intrycket av att hon är en man och 

bilden blir genast mindre uppseendeväckande. Därigenom förlorar den en del av den 

uppseendeväckande diskussionen den skapar om man är medveten om hennes lesbiska status. 

Cindy i sin tur spelar på vad en man finner attraktivt och hennes ansiktsuttryck förhöjer bara 

den attraktionen. Hon blir infogad i den manliga fantasin precis som K.D. blir infogad i en 

maskulin, sexuell roll.   
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10. Diskussion  

Vi har i denna uppsats framtagit olika sidor av kända omslag från fyra stora magasin (Vogue, 

Vogue Italia, Vanity Fair och GQ) dessa har vi sedan analyserat och diskuterat utifrån 

feministisk bildanalys med semiotik och ikonografi som analysmetoder. Denna uppsats har 

lett oss genom olika stadier där vi har testats som analytiker, vilket har fått oss att inse att 

detta ämne är större än vad vi klarar av att beskriva i en enda C-uppsats, vilket ger merit till 

vår idé om att öppna för diskussion. Du som nu har läst denna uppsats har säkerligen dina 

egna tankar om omslagen, därför vill vi uppmana till att du använder denna uppsats som 

grund för vidare tankar.  

Den slutsats vi har dragit är att grunden för alla dessa omslag är tanken om att sex säljer. Som 

Hirdman påvisar i sin forskning, säljer sex både till män likväl som kvinnor.
68

 Genom att 

utnyttja erotiska bilder på kvinnor skapar man ett intresse. Om detta intresse är skapat utifrån 

känslor som avund, lust eller förfäran så skapar ändå den erotiska kvinnan fortfarande, i 

dagens samhälle, rubriker. Kvinnan är en varelse med många sidor vilka ka te sig erotiska, 

något som tidningar utnyttjar till fullo. Om hon så är den sexiga skolfickan, damen i nöd eller 

femfatalen, skapar hon känslor hos betraktaren.  

Om man tittar närmare kan man konstatera att andledningen till varför dessa omslag är så 

omtalade är för att de har skapat en bild som står utanför normen, men visar ändå på saker 

som är inom allmän acceptans fån samhället. Konflikten kommer från hur bildspråket 

uttrycker den mening som kan utläsas i bilden.  

Som sagt så säger: 

 ”En bild säger mer än tusen ord.” - Okänd 

 

 

 

 

 

                                                           
68

 Hirdman, sid 133-142 
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11. Vidare forskning 

Något som vi med denna uppsats inte har kunnat ta upp men som har följt oss som en tanke 

under vårt arbete är den ”naturliga” kvinnan på omslagen. Visst finns hon men varför skapar 

hon inte rubriker? Trots att feminismen och kvinnans lika rättigheter går framåt i samhället 

syns det tyvärr inte på omslagen vi har studerat. Vi kan ana att det kommer ta lång tid innan 

det blir någon ändring eftersom modemagasin och modeller skall se ut på ett visst sätt. Kläder 

görs endast i små storlekar och modeller världen över tvingas svälta sig själva om de vill vara 

kvar i branschen. Dock dyker det upp kurviga kvinnokroppar som pryder magasin lite då och 

då, men de sticker ut och samhället förstår att de medvetet är till för att visa upp ”den kurviga 

kvinnan”, även kallad ”plus-size”. Tyvärr anser vi att denna mall är mer ett mått på hur 

majoriteten av kvinnor ser ut idag. Vi anser att kvinnor som ser dessa smala ”size-zero” 

kvinnor överallt i samhället kan känna sig otillräckliga, något som vi skulle vilja 

rekommendera som vidare forskning, utöver det faktum att vi vill härleda till mer analys om 

omslag i allmänhet. 
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