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Abstract 

Denna C-uppsats studerade ett urval av livsstilstidningen Vanity Fairs omslagsbilder med 

hjälp av en semiotisk analys. Detta för att belysa egenskaper i omslagsbilderna vilka kunde 

visa hur män och kvinnor representerades och vilka ideal rörande fysiska attribut de 

uppvisade. Detta var uppsatsens syfte och frågeställningarna beträffade hur representationen 

av könen såg ut, om det fanns några tydliga skillnader och hur könsrollerna såg ut då båda 

könen figurerade på ett omslag. Frågeställningarna rörde även vilka ideal för män och kvinnor 

om fysiska attribut, om några, som porträtterades på omslagsbilderna och om, och då i så fall 

hur, de avvek från idealen. Materialet bestod av sex omslagsbilder från Vanity Fairs utgåvor 

under 2011. Metoden som användes för att göra studien var en semiotisk analys där Roland 

Barthes analysmodell med beteckning av första och andra graden applicerades. Detta för att 

kunna urskilja de tecken urvalet av omslagsbilder bestod av och vilka konnotationer dessa 

kunde framkalla hos tolkaren. Teoridelen bestående av litteratur kring representation, 

stereotyper och ideal i media samt tidigare forskning om Vanity Fairs omslagsbilder mellan 

1983 och 2008 diskuterades men fungerade även som stöd för tolkningarna utifrån analysen 

av omslagsbilderna. Analysen av urvalet av Vanity Fairs omslagsbilder visade att 

representationen av könen inte hade kommit så långt i den utveckling som viss teorilitteratur 

ansåg hade skett inom media. Utvecklingen pekade mot en mer jämställd representation av 

män och kvinnor, nya maskuliniteter bestående av något känsligare och komplexa män hade 

även setts uppträda och männen hade kommit att allt oftare placeras i rollen som passivt 

sexobjekt. Denna roll hade kvinnor länge tilldelats men utvecklingen hade lett till mer 

självständiga och aktivare kvinnor. I de två omslagsbilder där båda könen figurerade kunde 

man se kvinnorna placerade i en relativt likvärdig position med männen men det var inte 

markant. Männen på omslagsbilderna visade vissa drag av de nya maskuliniteterna men kunde 

inte placeras i rollen som passivt sexobjekt, anspelning på sexualitet fann man istället främst 

hos kvinnorna. Alla personer levde upp i stort upp till de strikta ideal om fysiska attribut som 

teorilitteraturen benämnde som rådande i den västerländska kulturen. Enda undantaget var 

antydan till pannrynkor hos en av männen, vilken upplevdes vara karaktärsstärkande och 

bevisade att avvikelse från ideal accepteras i högre utsträckning för män än kvinnor. Vanity 

Fairs omslagsbilder verkade befästa traditionella representationer om män och kvinnor där 

kvinnorna förväntades vara mer sexuellt utmanande än männen och där idealen de uppvisade 

var starkt sammanbundna med dessa traditionella representationer. 
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1. Inledning 

Jag har alltid varit intresserad av medias roll i skapandet av de kroppsliga ideal som finns i 

samhället. Det diskuteras ofta i media om de osunda ideal som t.ex. modebranschen sänder ut 

till kvinnor och män i främst västvärlden, det jag vill lägga fokus på är hur dessa ideal sänds 

ut via medierna. Med ideal avses här de olika former av kroppsliga attribut vilka har blivit 

normen för vad som anses vara fysiskt attraktivt och eftersträvansvärt i det västerländska 

samhället idag (Gauntlett 2002: 77ff). Min upplevelse är att dessa ideal som finns är tydliga 

och limiterade, allt utanför dessa gränser är avvikande och markeras vara det. Detta uppfattar 

jag gälla för såväl män som kvinnor även om det är just kvinnliga ideal som oftast kommer 

upp till debatt. Detta förhållande mellan kvinnliga och manliga ideal intresserar mig och är 

något jag vill studera närmre. Denna relation kan säkerligen finnas på en mängd olika 

medieplattformar men den jag valde att använda som undersökningsområde i denna text är 

livsstilstidningen Vanity Fairs omslagsbilder. Då det är en tidning vilken riktar sig mot såväl 

män som kvinnor, och även figurerar båda könen på sina omslagsbilder, ansåg jag att just 

denna tidning var av intresse att studera. Det som intresserar mig är att undersöka hur man 

väljer att komponera en omslagsbild vilken ska tilltala såväl den manliga som den kvinnliga 

publiken. Vanity Fair är en tidning som behandlar ämnen som politik, nöje, kriminalitet, 

mode och internationella frågor och jag vill minnas att de genom åren fått stor 

uppmärksamhet för såväl deras artiklar och intervjuer som deras omslagsbilder. Det jag 

förknippar Vanity Fair med är deras val att ständigt ha aktuella personer inom nöjesindustrin 

men även framstående personer inom politiken på deras omslagsbilder. Detta gör att jag starkt 

förknippar tidningens image med att vara inriktad på nöjesvärlden men med ett mer seriösare 

perspektiv än t.ex. skvallertidningar. Denna uppfattning om Vanity Fair är den jag utgår ifrån 

då jag kommer att studera deras omslagsbilder då omslagsbilden fungerar som en 

reklampelare för tidningen genom vilken de profilerar sig gentemot såväl övriga tidningar på 

marknaden som mot publiken av konsumenter (Gauntlett 2002: 187). 

1.1 Syfte 

Syftet med denna C-uppsats är att med hjälp av en semiotisk analys studera ett urval av 

livsstilstidningen Vanity Fairs omslagsbilder. Syftet är att genom användandet av semiotiken 

belysa hur omslagsbilderna representerar män och kvinnor och vilka ideal de uppvisar. Detta 

kommer att diskuteras utifrån och med stöd av tidigare forskning kring bl.a. representation av 

kvinnligt och manligt, ideal och användandet av stereotyper i media. 
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1.2 Frågeställningar 

Syftet kommer här preciseras närmare genom ett antal frågeställningar vilka kommer att 

fungera som utgångspunkter i analysen av Vanity Fairs omslagsbilder. 

1) Hur representeras män och kvinnor på Vanity Fairs omslagsbilder?  

- Finns det tydliga skillnader mellan framställningen av män och kvinnor på 

omslagsbilderna? 

- Hur ser könsrollerna ut då både män och kvinnor figurerar på omslagsbilderna? 

2) Vilka ideal för män och kvinnor om fysiska attribut, om några, porträtteras på Vanity 

Fairs omslagsbilder? 

- Avviker personerna på omslagsbilderna i utseende från de ideal som råder i den 

västerländska kulturen och i så fall på vilket sätt? 

 

2. Bakgrund 

Vanity Fair har funnits i sin nuvarande form sedan 1983, det fanns en tidigare version mellan 

1913 och 1936.  Det är en amerikansk månadstidning som är inriktad på livsstil, kultur och 

världshändelser. Den har även genom åren publicerat utmanande artiklar om världshändelser 

och avslöjande intervjuer om de mest inflytelserika personerna i världen.  Utmärkande för 

tidningen är bland annat de många framstående fotografer som tagit såväl omslagsbilder som 

ingående porträtt av ett flertal kända personer inom nöjesvärlden. (Hendricks 2009)  

Ett exempel bland många är tidningens omslagsbild i augusti 1991 tagen av den världskända 

fotografen Annie Leibovitz av den nakna och höggravida skådespelerskan Demi Moore. 

Denna bild har kommit att få en kultstatus inom populärkulturen. (www.time.com) 

Tidningen håller även årligen en exklusiv efterfest till Hollywoods största evenemang, 

Oscargalan, och deras årliga Hollywood edition brukar bestå av några av årets 

Oscarsnominerade skådespelare (Hendricks 2009: 23). Förutom originalutgåvan i USA ges 

tidningen även ut i Storbritannien, Italien och Spanien (www.vanityfair.com/). 

Tidningen har vid ett flertal tillfällen mottagit kritik för vad som ansetts vara opassande eller 

kontroversiella bilder. Ett exempel är 2006 års marsnummer där skådespelerskorna Keira 

Knightley och Scarlett Johansson figurerade nakna på omslagsbilden tillsammans med den 

fullt påklädda designern Tom Ford. Kritiker menade att bildens komposition reducerade 

kvinnorna till sexobjekt. (www.wix.com) 

http://www.time.com/
http://www.vanityfair.com/
http://www.wix.com/
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Vanity Fair ges ut av det amerikanska förlaget Condé Nast och på deras hemsida kan man 

hitta deras kortfattade beskrivning av Vanity Fair vilken lyder: 

“Vanity Fair is a cultural filter, sparking the global conversation about the people and ideas that matter most. 

With a dedication to journalistic excellence, luminous photography and powerful storytelling, Vanity Fair is the 

first choice — often the only choice — for the world’s most influential and important audience. From print to 

social media, the big screen to the smartphone, Vanity Fair is the arbiter of our era.” (www.condenast.com)   

3. Material och avgränsning 

Materialet består av livsstilstidningen Vanity Fairs omslagsbilder från år 2011 och därifrån 

har sex nummer valts ut vilka kommer att användas som studiematerial i denna text. Denna 

avgränsning till sex omslagsbilder gjordes med hänvisning till den tid och det utrymme denna 

C-uppsats tillåter. Sex omslagsbilder är fullt tillräckligt för att få ett bra underlag till analysen 

men det är inte så omfattande att analysen riskerar att försämras på grund av tids- eller 

utrymmesbrist. Vanity Fairs hemsida användes för att få fram de sex omslagsbilderna från 

tidningen under 2011 (www.vanityfair.com/magazine) . Bilder granskades inte i förväg utan valdes 

utifrån ett tidigare bestämt urvalssystem där de tre första omslagsbilderna från de två 

halvårsperioderna valdes, alltså januari, februari och mars samt juli, augusti och september. 

Detta för att få omslag vilka följde varandra under en något mer utspridd period under året än 

enbart det första eller andra halvårets omslagsbilder. Då tidningars omslagsbilder ofta skiljer 

sig från nummer till nummer har omslagsbilder vilka följer varandra större chans att skilja sig 

åt än omslagsbilder från varannan månad. Texten som förekommer på omslagsbilderna är inte 

inkluderad i analysen, detta har dels med den disponibla tid och utrymme att göra men även 

då bilderna är väldigt talande för sig och är det första man som konsument ser då man 

granskar en tidning. Visserligen kan man fångas av en rubrik i skrikig färg eller förstorad 

form, dessutom är tidningens namn av vikt då man ser över utbudet av tidningar. Trots detta 

kommer fokus enbart ligga på omslagsbilderna eftersom de då kan jämföras med varandra, 

man kan upptäcka egenskaper eller forma tolkningar oberoende av den omgivande texten.  

4. Tidigare forskning 

Det som påträffats om tidigare forskning rör sig mestadels om det visuella inom medierna 

generellt men det finns även forskning och litteratur som har inriktning på just tidningsbilder. 

Tidigare forskning har funnits som behandlar tidningen Vanity Fair, vilken är lämplig att 

använda för denna uppsats då den undersöker Vanity Fairs omslagsbilder under en period på 

25 år och gav vissa förklaringar till varför omslagsbilderna hade eller inte hade förändrats 

http://www.condenast.com/
http://www.vanityfair.com/magazine
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under den perioden. Det var en mastersavhandling betitlad Vanity Fair: the last twenty-five 

years av Nicole R. Hendricks. (Hendricks 2009) 

 Nicole R. Hendricks går i Vanity Fair: The last twenty-five years igenom tidningen Vanity 

Fairs omslagsbilder från 1983 till 2008 och gör en kvantitativ analys för att se om, och i så 

fall hur, förändringar skett. Hon kollade på kön, nationalitet, tema och antal personer på 

omslagen och utgick från egna premisser om t.ex. att utvecklingen skulle gått mot en mer 

mångfaldig trend vad gällde representationen av nationaliteter. (Hendricks 2009) 

Hendricks såg att ekonomin spelade roll för producerandet av omslag, då 

tidningsförsäljningen gick ner var omslagen mer slående för att locka till köp. Då 

genomsnittsläsaren skannar tidningsomslag i fem sekunder innan de bestämmer sig för 

eventuellt köp förstår man vikten omslaget bär. Den kan forma en tidnings image, 

uppmärksamma en okänd person och ge denne ikonstatus samt rädda en tidning i kris. Dessa 

anledningar är orsaken till att tidningar lägger ner enorma resurser som tid och pengar i 

produktionen av omslaget. Hendricks kunde även se att specialnummer och jubileumsnummer 

hjälpte försäljningen, både av annonsörer och av läsare. (Hendricks 2009:5ff) 

Kända personer har under de senaste årtionden kommit att få allt större inflytande över 

massmedia och man kan tydligt se detta på tidningsomslagen där de allt som oftast figurerar. 

Hendricks tar upp Sumner och dennes fem generella tidningsomslagsprinciper: kvinnor säljer 

bättre än män, omslag med människor säljer bättre än de utan, filmstjärnor och entertainrar 

säljer bättre än politiker, affärsmän och idrottsstjärnor, sex säljer och slutligen att goda 

nyheter säljer bättre än dåliga. (Hendricks 2009: 9ff) 

De skillnader Hendricks kunde se på Vanity Fairs omslagsbilder mellan 1983 och 2008 var att 

det förekom färre omslag med både kvinnor och män, en ökning av förekomsten av andra 

nationaliteter än vita amerikaner samt en påtaglig ökning av omslag med kända personer. Den 

person som förekom flest gånger under den 25-åriga perioden var just den enormt kända 

sångerskan Madonna, hela åtta gånger figurerade hon på Vanity Fairs omslag. Hendricks fann 

att tidningen kom att föredra att endast ha en person på omslaget, i de flesta fall en kvinna, 

med undantag av deras specialnummer där en grupp av inflytelserika individer vanligen 

förekom. De mest populära teman omslagen illustrerade var i störst utsträckning film och 

underhållning följt av modetrender och affärslivet. Så kallade lätta teman som film, nöje, 

mode, sport etc. dominerade under i stort sett hela den studerade perioden. De mer seriösa 
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teman, som affärslivet, politik, religion, krig, vetenskap, sexualitet etc. var något mer vanligt 

förekommande under de tidigare åren än under de senare. (Hendricks 2009: 32ff) 

Det Hendricks kom fram till efter sin undersökning var att Vanity Fair hade kommit att bli en 

mer mångfaldig och socialt medveten tidning, genom sina multikulturella omslag med teman 

om t.ex. AIDS och Darfur och specialnummer som the Green issue. Fortfarande är den 

vanligaste omslagsbilden av en vit, amerikansk kvinnlig känd person. Hendricks såg även att 

Vanity Fair försökte nå nya läsarkretsar genom att t.ex. ha ett omslag med skådespelarna från 

filmen Twilight. Den har ett kultliknande följande och skådespelare med andra nationaliteter 

än den vita amerikanen. Detta menar Hendricks är ett av många exempel på hur Vanity Fair 

vågar ta risker och expandera vilket är det som utmärker och befäster dess plats inom 

tidningsvärlden. (Hendricks 2009: 43ff) 

5. Teoretisk ram 

En genomgång av teorier vilka behandlar representation, stereotyper, kön och ideal i media, 

främst i tidningsbilder, kommer att presenteras i detta kapitel. Dessa teorier kommer i 

analysen att användas som stöd men även diskuteras utifrån de tolkningar omslagsbilderna 

frambringar.  

5.1 Representation 

För att förtydliga vad som avses med representation i detta sammanhang ger Stuart Hall i 

Representation: Cultural Representations and Signifying Practices två relevanta definitioner: 

Att representera något är att beskriva eller avbilda det, att framkalla en bild genom 

beskrivning, bild eller fantasi. Att representera betyder även att symbolisera, stå för, utgöra 

exempel på eller ersätta något. (Hall 1997: 16) 

David Gauntlett hävdar i Media, Gender and Identity. An introduction att rollen för såväl män 

som kvinnor förändrats under den senaste tiden i den västerländska kulturen och går mot en 

alltmer jämställd relation. Populärkultur och massmedia är viktiga medel för förmedling av 

idéer, de kulturella förändringar som sker och hur de kan anammas. De kan även genom att 

främja mångfald och olikhet uppmana till sociala förändringar. (Gauntlett 2002: 5ff; 27f) 

Maskulinitet och femininitet är koncept som enligt Gauntlett har genomgått olika 

omvandlingar under de senaste decennierna. Att vara man anser han är att innefatta sig i 

konceptet om maskulinitet och har alltid omfattat positiva attribut som auktoritet och 
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självständighet medan femininitet traditionellt sett uppfattats inbegripa negativa kvaliteter 

som underkastelse och blyghet. Kvinnor i dagens västerländska samhälle är enligt Gauntlett 

därför motvilliga att tillägna sig konceptet om femininitet, förutom som en ytlig glamour. 

Trots de positiva attribut som tillskrivits maskulinitet, och som män är angelägna att bevara, 

står även den under förändring. (Gauntlett 2002: 9ff) 

I sin text ”Exhibiting masculinity”, vilken ingår i Representation: Cultural Representations 

and Signifying Practices, diskuterar Sean Nixon hur det från mitten av 1980-talet har 

förekommit en uppsjö av bilder, vilka skildrar vad som anses vara nya representationer av 

maskulinitet, inom populärkulturen. Nixon menar att mannen i de nya representationerna 

positioneras som ett passivt sexobjekt med en vältränad kropp och välvårdat hår och hud. 

Tidigare har bilder av män ofta istället betonat den omisskännliga makten tillägnad muskulösa 

manliga kroppar. Denna ansenliga mängd av nya skildringar anser Nixon kan kopplas till det 

uppsving som skett på den manliga konsumentmarknaden av herrkläder, hår- och 

hudprodukter samt tidningar för män. Det var i tidningarnas modefotografier dessa bilder först 

uppkom och även här de utvecklades mest. Nixon menar dock att det inte var så, och har 

aldrig varit, att det enbart funnits en version av maskulinitet. De attribut som tillskrivits 

maskulinitet är kulturellt tillhandahållna och föränderliga över tid. Även då dessa nya 

representationer av maskulinitet uppkom var det tal om ett flertal versioner av en ny 

maskulinitet. Nixon genomför i sin text en studie av modebilder från tidningar för män där de 

nya representationerna av män finns. Han betonar att det inte finns en version av den så 

kallade nya mannen utan flera olika vilka delar vissa attribut. Han fann att modellernas 

utseende var en kombination av mjuka drag, som fylliga läppar, och hårda drag, som 

accentuerade konturlinjer, vilket han menade uppvisade en maskulin sensualitet. Kläderna de 

bar var typiskt maskulina då de ofta betonade breda axlar och kraftfulla kroppsformer. 

Modellernas kroppsspråk och ansiktsuttryck ansåg Nixon anspelade på mycket traditionella 

versioner av maskulinitet och gav intryck av manlig självständighet och självförtroende samt 

narcissistiska drag. Detta bland annat genom att antingen vända den ofta melankoliska blicken 

från kameran eller genom att titta oengagerat in i kameran. Valet av ljus betonade kvaliteten 

på hud, hår, ögon och klädtextilierna. Beskärningen av bilder där modellens ansikte kom i 

fokus hjälpte skapa en intensiv men även intim känsla. Bilder av detta slag kan dels ge 

upphov till identifikation av den stil som presenteras men även framställa modellen på ett 

sådant sätt att han blir ett lockande objekt. Nixon pekar emellertid på att uppkomsten av dessa 
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nya maskuliniteter måste ställas i kontrast till femininiteten, vilket även den under 1980-talet 

upplevde förändringar av representationen inom populärkulturen. (Hall 1997: 291ff; 328f) 

Gauntlett undersöker i Media, Gender and Identity. An introduction hur massmedia 

representerade könen från 1950-talet fram till 1990-talets början och kom fram till att bilden 

var väldigt ojämlik. Han såg att män i film och tv-serier var mer aktiva, modiga och 

intelligenta, dessutom förekom de i mycket större utsträckning än kvinnor. Kvinnor 

framställdes främst i olika variationer som sexobjekt, vissa undantag för representationen av 

kvinnor fanns men de var tydliga undantag från normen. Damtidningar fokuserade på den 

feminina hemmafrun utan att trivialisera den utan snarare hylla dess betydelse. 1950-talet 

utgjorde höjdpunkten för denna sorts av fokus, de två tidigare decennierna hade damtidningar 

talat om karriär för kvinnor men med äktenskap och familj som det högsta målet. 1960-talet 

var början på förändring vilken utvecklades under 1970- och 1980-talen då damtidningarna 

började anpassa sig efter kvinnors förändrade roll i samhället. Gauntlett kunde i sin 

undersökning av massmedia från 1990-talets början däremot se att representationen av män 

och kvinnor förändrats till att bli något mer jämlik. Han såg att kvinnor började förekomma 

oftare inom film och tv, män framställdes vara en kombination av den traditionella, tuffa 

actionhjälten med en känslig och omtänksam sida och kvinnliga roller började bli hårdare. 

Från Gauntletts undersökning framkom det även att framstående män och kvinnor i media 

måste vara attraktiva enligt de kulturella konventionerna, men män tillåts mer ofta undgå från 

dessa konventioner än kvinnor. Detta krav på att vara attraktiv enligt de kulturella 

konventionerna ser man enligt Gauntlett idag även i t.ex. reklambilder eller dam- och 

herrtidningar där smala, vältonade kroppar oftast porträtteras som det eftersträvansvärda. 

Damtidningar uppvisar oftast väldigt smala kvinnor medan herrtidningar föredrar att illustrera 

något mer kurviga kvinnokroppar, om än fortfarande smala. (Gauntlett 2002: 42ff) 

Anja Hirdman hävdar i ”Please vote nicely!”: Visual Communication Online; Gender and 

Media Imagery att den sexualiserade kroppen ofta står i fokus i media idag, vanligen uppvisad 

genom unga, vita kvinnor. Hirdman menar även att då publiken är kvinnor, i t.ex. 

damtidningar, representerar de en idealiserad kropp till för att bedömas. För en manlig publik 

representerar den både kvinnligt och manligt begär. Medias representation av femininitet är 

därför enligt Hirdman ofta sammankopplad med sexualitet och intimitet då den kommuniceras 

genom bilder av kroppen. Maskulinitet representeras däremot vanligen icke-kroppsligt, detta 

genom ansiktsnärbilder, och i större variation än femininitet. Subjekt i mediebilder med ett 

prominent ansikte upplevs även enligt Hirdman vara mer intelligenta, ambitiösa, dominanta 
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och fysiskt attraktiva än de fotograferade på avstånd. När män väl fotograferas på distans är 

det vanligen i sociala miljöer i grupper där de är de dominerande. (Hirdman 2007) 

Gauntlett påpekar att tidningar för män är ett relativt nytt koncept jämfört med tidningar 

riktade mot kvinnor. Efter en studie av dessa nya herrtidningar kunde Gauntlett se att de 

skiljer sig åt vad gäller form och innehåll men de flesta behandlar ämnet om den förändrande 

maskuliniteten och de olika sociala konstruktionerna av den. Han tar även upp att 

omslagsbilden till dessa tidningar ofta illustrerar en lättklädd, attraktiv kvinna men själva 

innehållet skiljer sig från den något sexistiska attityd dessa bilder kan generera. Tidningarna 

innehöll vanligen artiklar om hälsa, sex och relationsproblem, ofta med en ironisk tongång 

vilken enligt Gauntlett fungerade som ett skydd av maskuliniteten. Tidningar för kvinnor har 

funnits under en längre tid men är, likt tidningarna för män, inriktade på de sociala 

konstruktionerna av vad det innebär att vara kvinna idag. Gauntlett pekar dock på 

ambivalensen mellan damtidningarnas avsikt att förstärka kvinnors självständighet och 

självförtroende samt den hyllning tidningarna har mot de, i många fall, ouppnåeliga ideal som 

råder i kulturen. (Gauntlett 2002: 152ff)  

5.2 Stereotyper 

Carolyn Kitch tar i sin bok The girl on the magazine cover upp Teresa Perkins förklaring av 

en stereotyps effektivitet, vilka enligt henne beror på tre faktorer: dess enkelhet, den 

omedelbara igenkänningen och den underförstådda referensen till en enighet om några attribut 

eller komplexa sociala relationer. I detta sammanhang kan alltså stereotyper förstås utgöra 

modeller för delade kulturella uppfattningar. Kitch tar även upp Norman Rockwell som 

betonade stereotypers viktiga funktion på tidningars omslagsbilder då omslagen måste tilltala 

så många som möjligt och ha en omedelbar effekt. Kitch undersöker i sin bok uppkomsten i 

Amerika av olika typer av kvinnlighet och manlighet under 1900-talet, främst under seklets 

tre första decennier, vilka hon ansåg illustrerades på tidningars omslag. Vampen, en dålig men 

lekfull kvinna till för mäns njutning men inte tillit, flappern, orädd och sexgalen som vampen 

men roligare och inte lika farlig och första världskrigets starka och patriotiska man är några 

exempel på stereotyper hon fann. Hon såg att 1930 till 1960-talen återinförde äldre 

stereotyper som hemmafrun, den amerikanska helylle tjejen och den farligt sexiga 

intrigmakerskan. Kitch pekar på att det finns ett flertal olika kvinnliga och manliga 

stereotyper som samexisterar och yttrar sig utifrån kulturen på komplicerade sätt. Media 

använder sig av stereotyper för att skapa och förmedla mening om vad som sker i kulturen 
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och de kan komma att bli så verkliga för publiken att de blir representationer av en viss tid 

eller händelse. Trots stereotypers provocerande natur är de välbekanta och ett sätt att förstå 

kulturella förändringar enligt Kitch. (Kitch 2001) 

Gauntletts tidigare nämnda undersökning av representationen i massmedia av män och 

kvinnor visade tydligt att representationen från mitten av 1900-talet fram till 1990-talets 

början var väldigt stereotypiserad. I damtidningar och reklamer porträtterades kvinnor under 

1950-talet som hemmafruar vilkas önskan var att imponera på den arbetande maken. Gauntlett 

kunde se att damtidningarnas bild av kvinnor anpassades något allt eftersom kvinnorollen i 

samhället förändrades från 1960-talet, reklamvärlden genomgick däremot en långsammare 

utveckling. Gauntlett fann att fram till 1970-talet visade reklamer sällan kvinnor i avlönat 

arbete, de gånger det förekom var det i stereotypiska roller som sekreterare eller hårfrisörska. 

Män porträtterades i auktoritära roller och denna bild av män i arbetslivet och kvinnan i 

hemmet fortsatte under det sena 1970-talet och tidiga 1980-talet. Kvinnor i arbetslivet 

illustrerades under 1980-talet i tv-reklamer, men gav ofta lösningar till hur de skulle 

kombinera karriären med hushållsuppgifter. Media i övrigt använde sig av liknande 

stereotyper som reklamen även om reklamen varit mest konservativ i sin utmaning av 

stereotypisering av könen. Från 1990-talets början kunde Gauntlett uppfatta en utveckling 

inom media mot en mindre stereotypiserad framställning av könen. Han såg en mer jämställd 

men även mer komplex bild av män och kvinnor i t.ex. tv-serier och filmer. Kvinnor syntes 

oftare som självförsörjande hjältar medan maskuliniteten blivit mer komplicerad och osäkrare 

än tidigare, men Gauntlett såg trots allt att män fortfarande är mer frekvent förekommande i 

förgrunden än kvinnor. (Gauntlett 2002: 42ff) 

5.3 Ideal 

Den teorilitteratur detta stycke utgår ifrån är skriven i och behandlar ideal i den västerländska 

kulturen. Dessa ideal är alltså specifika för den kulturen och då litteraturen är från 2002 är den 

tillräckligt närliggande i tiden för att vara aktuell för denna uppsats analys. Den definition av 

ideal vilken denna uppsats genomgående använder avser de kulturellt skapade uppfattningar 

om vilka fysiska attribut som kommit att bli vad människor som ingår i den specifika kulturen 

vid en viss tidpunkt anser vara attraktiva och eftersträvansvärda (Gauntlett 2002: 77ff). 

Gauntlett såg i sin undersökning att det i filmer, tv-serier, tidningar och reklam i den 

västerländska kulturen för närvarande finns ett krav på att de framstående männen och 

kvinnorna ska leva upp till de rådande idealen inom kulturen. Idealen för kvinnor upplevs 
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enligt Gauntlett vara något mer strikta då såväl tidningar som reklam proklamerar smink-, 

hår- och hudprodukter vilka bör användas som lösningar på problem som torrhet, svullnad, 

flottigt hår, finnar etc. Gauntlett fann att män inte förväntas använda sig av dessa typer av 

produkter i lika stor utsträckning, han såg att det dessutom finns en större acceptans av 

manliga avvikelser från idealen. De kan vara äldre och ha brister som att vara skallig eller 

överviktig så länge de kan kompensera med charm eller humor. Gauntlett menade att de ideal 

som finns inom den västerländska kulturen idag lägger stor tyngd vid att ha en smal och 

vältonad kropp, för både män och kvinnor. Dessa ideal menade han både alstras och gestaltas 

inom massmedia som tidningar och reklam. Gauntlett fann även att det inom reklamvärlden 

finns en kvinnlig urbild för de rådande idealen, hon ska vara ung, ha vad som anses vara ett 

attraktivt utseende, vara sexuellt förförande och vara perfekt alltså fri från ärr, orenheter och 

porer. Män ska även de vara förförare och unga, stiliga, perfekta, med vältonade former och 

sexuellt lockande. (Gauntlett 2002: 75ff; 90) 

Gauntlett pekade på att media idag förmedlar dessa ideal mer påtryckande än någonsin och 

pressen att leva upp till dessa är större än för några decennier sedan. Han tog upp att media 

har kritiserats för detta och även för att sätta olika standard för könen, kvinnor måste arbeta 

hårdare, med smink, högklackade skor, hår och kläder, för att uppnå idealen. Trots kritiken 

fortsätter framförallt damtidningar att innehålla bilder av märkbart smala modeller och kända 

personer. Trots att kvinnliga läsare ofta efterfrågar mer realistiska bilder av kvinnor i 

tidningar är bilder av smala modeller populära och enligt tidnings- och modeindustrin säljer 

de fler exemplar av tidningarna. (Gauntlett 2002: 78ff; 194f) 

6. Metod 

Metoden som kommer att tillämpas i analysen av Vanity Fairs omslagsbilder är den 

semiotiska analysen. Semiotiken behandlar tecken i såväl språk som i bilder och den är 

lämplig då den kan belysa såväl uppenbara som dolda egenskaper bilder besitter. Den 

möjliggör även för tolkningar vilka refererar till kulturella värderingar och uppfattningar.  

Man kan alltså aldrig producera universella sanningar utifrån en semiotisk analys då 

tolkningarna av t.ex. bilder kommer att skiljas åt från person till person men framförallt 

mellan människor från olika kulturer. Detta beror på att flertalet tolkningar som görs delas av 

personer som ingår i samma kultur då människor vilka växt upp inom samma kultur har fått 

liknande utbildningar, uppfostrats med vissa gemensamma värderingar och normer och lärt 

sig uppfatta omvärlden på ett likartat sätt. (Fiske 2011: 37ff)  
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Det semiotiska fältet är oerhört brett och kan inte i sin fulla utsträckning skildras i denna 

uppsats. På grund av detta, och med ämnesvalet med bilder i åtanke, har vissa modeller och 

begrepp valts ut vilka jag anser är bäst lämpade för denna typ av analys. Den analysmodell 

vilken främst kommer att fokuseras på är Roland Barthes modell med första och andra 

ordningens beteckning (Fiske 2011: 80ff). Denna modell kommer att mer ingående förklaras i 

ett kommande stycke tillsammans med en kortfattad bakgrundsbeskrivning av semiotiken 

samt begrepp och modeller vilka står i anknytning till Barthes analysmodell. Det man som 

tolkare måste vara medveten om är att man är begränsad av sin förförståelse, sina erfarenheter 

och sin kunskap. Man kan inte heller definitivt erbjuda insikt om de eventuella effekter 

texterna eller bilderna kan ha för kulturen eller individerna inom den. 

6.1 Semiotikens bakgrund 

Semiotiken är läran om tecken där man lägger stor vikt vid läsaren då dennes kunskap, 

erfarenhet och känslor bidrar till skapandet av tecknets mening. Semiotiken har tre 

studieområden, det första behandlar tecknet i sig. Med det menas att man studerar olika 

varianter av tecken, hur de på olika sätt förmedlar mening och hur människor använder sig av 

dem. Då tecken är en mänsklig konstruktion beror deras betydelse på den mening människor 

tilldelar dem. Det andra området studerar koderna och systemen som tecknen ingår i. Här 

undersöker man de mängder av koder som utvecklats av samhället och hur de kommuniceras. 

Det tredje studieområdet fokuserar på den kultur dessa koder och tecken verkar inom. 

Kulturers konstruktion utgår utifrån hur man använder koderna och tecknen och vilken 

betydelse man tillskriver dem. (Fiske 2011: 37f) 

Ferdinand de Saussure och C.S. Peirce räknas ofta som semiotikens grundare, Saussure var 

den som främst inriktade sig på språk och tecknet i sig. Han menade att tecken består av två 

delar, ’signifier’ och ’signified’. Då Saussure var inriktad på språk var tecken för honom ord 

och ett ords ’signifier’ var dess fysiska gestalt i form av t.ex. markeringar på ett papper. 

’Signified’ är det ordet refererar till, det mentala konceptet vars koppling till ordet delas av 

alla människor i samma kultur som delar ett språk. ’Signifieds’ är alltså inte universellt 

överensstämmande, det mentala koncept de refererar till kan ha tillskrivits olika mening inom 

skilda kulturer. Saussure intresserade sig även för teckens förhållande till varandra och 

menade att dess mening bestäms utifrån dess relation till andra tecken. T.ex. tecknet man 

betyder inte djur, inte kvinna, inte pojke och så vidare. Dessa åtskillnader av tecken och 
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tillskrivandet av dess mening bestäms av människorna i den kultur där de ingår för att dessa 

ska kunna ha en överensstämmande kommunikation med varandra. (Fiske 2011: 39ff) 

C.S. Peirce försökte även förklara hur tecken kan förmedla mening men han fokuserade 

främst på förhållandet mellan tecknet och dess referent. Han delade in tecken i tre kategorier, 

ikon, index och symbol. Ikon avser att tecknet liknar sin referent på något sätt, det låter eller 

ser ut som det, t.ex. ett fotografi. Index avser ett direkt samband mellan tecknet och 

referenten, de är sammankopplade på något sätt, t.ex. rök avser eld. Symbol betyder att det 

inte finns någon liknelse eller naturlig koppling mellan tecknet och referenten. Sambandet är 

arbiträrt, överenskommet mellan människor i en kultur, ord är ett exempel på symbol. (Fiske 

2011: 44ff) 

Saussure bidrag till det semiotiska fältet bestod även av två sätt att organisera tecken till 

koder. Det första genom så kallade paradigm, en uppsättning tecken från vilken man kan välja 

ett tecken. Alla tecken i ett paradigm måste ha något gemensamt men de måste även kunna 

skiljas åt från varandra, alfabetet är ett exempel på ett paradigm. Saussures andra sätt kallade 

han syntagm, de valda tecknens sammansättning. När ett tecken valts från ett paradigm 

kombineras det vanligen med andra tecken, denna kombination av tecken är alltså ett 

syntagm. Då paradigmet är alfabetet kan syntagmet vara ett ord eller en mening. (Fiske 2011: 

54ff) 

Koder är system inom vilka tecken är organiserade och dessa system är styrda av regler vilka 

delas av alla individer i den kultur där de används. Studier om koder utmärks på grund av 

detta ofta av kommunikationens sociala dimension och man är då huvudsakligen inriktad på 

så kallade betecknade koder. Betecknade koder är teckensystem med några grundläggande 

egenskaper som att de har enstaka eller ett antal enheter ur vilka ett val görs, den 

paradigmatiska dimensionen, och dessa enheter kan kombineras genom regler eller 

konventioner, syntagmdimensionen. Ytterligare egenskaper är att koderna förmedlar mening, 

enheterna är tecken vilka på olika sätt refererar till något annat än sig själva, koderna är 

beroende av en överenskommelse mellan användarna och av en delad kulturell bakgrund. 

Vidare egenskaper är att koderna utför en identifierbar social eller kommunikativ funktion 

och slutligen att koderna är överförbara via lämpliga medier. (Fiske 2011: 61f) 

 

6.2 Barthes analysmodell 
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Roland Barthes, Saussures efterföljare, är framförallt känd för sin analysmodell vilken 

fokuserar på individers gemensamma tolkningar av koder där teorin vilar på föreställningen 

om två ordningar av beteckning. Den första ordningen av beteckning avser förhållandet 

mellan tecknet och dess referent i verkligheten, det vill säga tecknets uppenbara mening, detta 

kallar Barthes denotation. I den andra ordningen av beteckning ingår bland annat konnotation 

där en interaktion mellan tecknet och användarens kunskap, känslor och kulturella värderingar 

uppstår. Här närmar sig tecknets betydelse det subjektiva men även det intersubjektiva då 

individer från samma kultur ofta delar konnotativa tolkningar av tecken. Konnotationer är i 

stor utsträckning arbiträra och specifika till en viss kultur. Då konnotationer uppstår på en 

subjektiv nivå upplevs de ofta vara denotativa fakta, semiotiken tillhandahåller här verktyg för 

att undvika sådana feltolkningar. Förutom konnotation ingår i andra ordningen av beteckning 

det Barthes kallar för myt. Med myt avser han en kulturs sätt att tänka eller förstå något, t.ex. 

om maskulinitet och femininitet. Barthes menar att myter är skapade av en kulturs 

dominerande klass och dess främsta funktion är att är att framstå som naturliga, beständiga 

och universellt giltiga. De fungerar genom att framhäva vissa uppfattningar och fullständigt 

utesluta andra som skulle kunna påverka den dominerande klassen negativt. I en tid då 

kvinnorollen står under förändring i samhället utmanas myten om femininitet och kvinnor. 

Vissa aspekter av myten om kvinnor och femininitet överges och nya tilläggs, myter förändras 

ständigt. Det sker dock i olika takt beroende på behovet av utveckling i kulturen de ingår i. I 

en kultur finns vissa dominerande myter men det finns även så kallade mot-myter som går 

emot de etablerade myterna, inga myter är alltså generella i en kultur. (Fiske 2011: 80ff) 

6.3 Semiotik som visuell metodologi 

Semiotiken har en framstående roll inom visuell metodologi på grund av dess fokus att 

undersöka hur bilder skapar mening. Detta med hjälp av ett flertal verktyg som begrepp och 

analysmodeller vilket möjliggör för detaljstudier av bilder vilket kan producera förståelse för 

de tolkningar de genererar. Ett flertal semiotiska studier koncentrerar sig därför kring av 

bilders konstruktion men även för de meningar de skapar i kulturen de figurerar inom. Mening 

finns alltså inte enbart inom bilderna utan även i relation till andra bilder och kulturella myter. 

Bilders mening är alltid komplex, mångtydig och ofta tolkade i enlighet med de betydelser de 

tillskrivits av den för tiden dominerande klassen i kulturen. En bild har dock ingen mening i 

sig själv då alla tecken kräver en mottagare som har den kulturella kunskap och förståelse där 

tecknen har en betydelse.  Trots att semiotiken ofta pekar på teckens mångtydighet och 
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individers skilda tolkningar av bilder är den i stort ointresserad av hur de uppstår. (Rose 2007: 

74ff) 

6.3.1 Tidningsbilder 

Tidningars läsarkrets är oftast större än de avsedda läsarna, män läser damtidningar och 

tvärtom. Tidningars avsedda läsare kan inte heller antas representera verkliga liv och 

identiteter hos män och kvinnor. Vad tidningar gör är att använda sig av kända och 

accepterade myter om femininitet och maskulinitet, semiotiken kan här appliceras för att 

undersöka hur dessa myter skapas utifrån de tecken och koder som används. Den feminina 

representationen i damtidningarna definieras utifrån relationen till maskulinitet, att vara 

kvinna är att inte vara man och besitta maskulina egenskaper tillskrivna av kulturen. 

Motsvarande gäller för representationen av maskulinitet i herrtidningar och här kan man se 

Saussure tanke om att tecken får sin betydelse utifrån sin relation till andra tecken. Dessa 

representationer är alltså fiktiva framställningar av tidningarna vilka presenterar en bättre 

version av femininitet eller maskulinitet. Denna bättre version är det de verkliga läsarna köper 

då de konsumerar tidningarna, kvinnor finner den bättre versionen av sig själva först i den 

vackra kvinnan på omslagsbilden. Herrtidningars omslagsbild illustrerar oftast en vacker, 

lättklädd kvinna de inbjuds åtrå men även begäras av. Dam- och herrtidningar utlovar ett 

lyckligare själv genom att bli de människor eller ha de produkter de presenterar. (Bignell 

2002: 55ff) 

Då tidningars omslagsbilder i stor utsträckning kan sägas utgöra reklam för själva tidningen 

kan det vara av intresse att se hur semiotiken behandlar just reklambilder. (Bignell 2002: 59) 

6.3.2 Bilder i reklam 

Reklam med sin koncentrerade kommunikationsform har kommit att bli ett av de mest 

populära områdena att studera inom semiotiken. Reklam måste effektivt presentera sitt 

meddelande under en vanligen väldigt begränsad tid och förlitar sig därför på tecken som ger 

upphov till konnotationer delade av så många individer som möjligt, de innehåller därför 

vanligt förekommande kulturella symboler för att appellera till största möjliga publik. (van 

Zoonen 1994: 79) 

Reklambilders funktion ligger i överföringen av vissa beteckningar, t.ex. människor i ett 

fotografi, till den produkt reklamen ämnar sälja. Dyer har tagit fram en lista för vad olika 

mänskliga tecken kan symbolisera, ålder kan exempelvis konnotera oskuldsfullhet, vishet och 
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senilitet. Reklam använder sig ofta av stereotyper om maskulinitet och femininitet, män är 

aktiva, rationella och ute i världen medan kvinnor är passiva, känsliga och knutna till hemmet. 

Utseendet på människor i reklambilder utgår ofta från kulturellt traditionella uppfattningar av 

vad som är idealt för män och kvinnor. Ytterligare några av de mänskliga tecknen är 

ansiktsuttryck, ögonkontakt, kroppsrörelser och positionering. Dessa tecken kan ge upphov 

till skilda konnotationer hos publiken, för att kunna tolka dessa krävs en omfattande kunskap 

av kulturella uppfattningar och relationer vari tecknen är organiserade. (Rose 2007: 80ff) 

En modell i en reklambild kan framkalla myten om kvinnlig skönhet genom att vara t.ex. ung, 

smal och sund, attribut som inom den västerländska kulturen idag tillskrivs just konceptet om 

kvinnlig skönhet. Detta verkar vara naturligt men är tydligt en social konstruktion inom den 

västerländska kulturen idag då den skiljer sig från andra kulturer och tidigare perioder i 

historien. Semiotiken har sina begränsningar i teckens mångtydighet och de skilda tolkningar 

som kan uppstå mellan de olika mottagarna. (Bignell 2002: 32ff) 

7. Analys 

Denna analys kommer inledas med att studera de valda omslagsbilderna utifrån Barthes 

analysmodell om första och andra ordningens beteckning. Då denna analysmodell utgår starkt 

från tolkarens egna kunskaper, förförståelse och erfarenheter kommer tolkningarna baseras på 

mig och mina västerländska kulturella kopplingar. Vidare kommer de tolkningar denna analys 

ger att diskuteras utifrån de teorier som behandlats tidigare i denna uppsats.  

7.1 Vanity Fairs omslagsbild från januari 2011 

7.1.1 Denotativ studie 

Bilden har en man i centrum med sin vänstra sida närmst åskådaren och en dov bakgrund man 

endast skymtar, bestående av en vägg av trä och metall. Mannen sitter på något beigefärgat 

vilket omgärdar honom, är rundat och når upp till mannens bakhuvud. Man anar mannens 

ben, klädda i ljusblått jeanstyg, men det är hans ovandel, iklädd en dovt mörkblå skjorttröja, 

som är i fokus. Han bär även en scarf kring halsen vilken går i olika nyanser av blått. Han 

sitter lutad mot det beigefärgade med sin vänsterarm uppåtvänd utmed sin vänstra sida, 

skjorttröjans ärm är uppdragen ovanför mannens armbåge men bilden är beskuren så man 

endast anar den bara vänsterarmen. Mannens högra arm är vikt uppåt så att högerhanden är 

dold bakom mannens huvud med underarmen vänd framåt. Skjorttröjans ärm är här 

uppdragen så att man ser överarmens definierade muskler på vilka det sitter en tatuering i 
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form av en döskalle med fyra ben runt omkring. På mannens underarm ser man en 

odefinierbar tatuering vilken försvinner in i det bruna, breda läderstycke kring mannens 

handled. Mannen har mörkbrunt hår som räcker ned till käkbenen där det vågar sig något. 

Hans hy är ljus, ansiktet något mer upplyst på hans högra sida och på hans panna framträder 

några svaga linjer. Han har en något buskig mustasch, lite skäggväxt strax nedanför 

underläppen samt kort men otämjd skäggväxt på haka och utmed käkarna. Han har buskiga, 

mörka ögonbryn och mörkbruna ögon vilka är svagt linjerade i svart. Ögonen kollar mot 

betraktaren, munnen är stängd men något ansträngt vinklad uppåt på hans högra sida. I hans 

vänstra öra kan man svagt se ett hänge men inte dess exakta form. Alla färger är dämpade 

men upplysta av ett kallt sken. 

7.1.2 Konnotationer och myter 

Då jag som tolkare är en ung vuxen och insatt i den västerländska populärkulturen konnoterar 

denna bild för mig den väl över 40 år gamla skådespelaren Johnny Depp, fortfarande ansedd 

vara en av de mest attraktiva männen inom nöjesvärlden. Han är främst känd för sin roll som 

piratkaptenen Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean- filmerna och jag minns att den senaste 

installationen av denna filmfranchise kom ut under våren 2011. Då jag betraktar Vanity Fairs 

omslagsbild med Johnny Depp får jag direkta kopplingar till hans karaktär i de filmerna. 

Visserligen är det inte en direkt avbild av karaktären vi får se i bilden men det finns tydliga 

associationer i t.ex. hans tatuering av en döskalle, de sotade ögonen och den något otämjda 

skäggväxten vilken är väldigt lik den hans karaktär bär i filmerna. Denna filmkaraktär har 

blivit en kulturell ikon och i det närmsta synonym med Johnny Depp själv, speciellt för unga 

vuxna i den västerländska kulturen. För individer ur denna kultur som inte är bekanta med 

filmfranchisen skulle denna bild enbart konnotera skådespelaren Johnny Depp. Detta då stilen 

han bär i bilderna inte avviker från den han bär utanför bioduken, där han är känd för att ha en 

något bohemisk, egensinnad och skiftande stil. Det denna bild konnoterar för mig 

sammankopplas alltså med Jack Sparrow- karaktären vilket gör att flera av Sparrows 

karaktärsdrag överförs till tolkningen av omslagsbilden av Johnny Depp. Bland annat 

indikerar hans något skymtande leende Sparrows ansiktsuttryck då han planerar något vilket 

kommer vara till hans förtjänst. Tatueringarna och den maskulina stilen som bärs av Johnny 

Depp konnoterar för mig något av en orubblig rebell som går sin egen väg och inte anpassar 

sig efter någon, precis som karaktären Sparrow. För de som är obekanta med karaktären Jack 

Sparrow kan associationerna berörande leende och tatueringar ge upphov till liknande 

konnotationer om hård maskulinitet och revolt, men möjligtvis inte lika kraftfulla. 
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7.2 Vanity Fairs omslagsbild från februari 2011 

7.2.1 Denotativ studie 

Bakgrunden är här helt vit, en ung man är fotograferad rakt framifrån och beskuren vid 

bröstet. Han är iklädd en vit skjorta med alla knappar knäppta, kragen nedvikt och en svart- 

och vitrandig slips löst knuten runt halsen. En hand håller ett fast tag om slipsen och drar den 

åt hans högra sida, det är svårt att avgöra om det är mannens hand eller någon annans. På hans 

hals på höger sida finns två läppavtryck i olika nyanser av rött, samt ett läppavtryck strax till 

höger under hans mun. På skjortan anar man även ett flertal olika läppavtryck i något skilda 

nyanser av rött. Han har ljusbrunt hår täckande hans huvud ned till öronen och vilar utmed 

hans panna ned till ögonbrynen. Han har ljusbruna ögon riktade mot åskådaren, man anar 

hans vita tänder mellan de rundade läpparna och hans mungipor är litet riktade uppåt. Han har 

ett smalt ansikte med svagt accentuerad hak- och käklinje och är upplyst av ett ljust sken som 

kastar några skuggor på hans högra ansiktshalva.  

7.2.2 Konnotationer och myter 

Den unga mannen känner jag igen som den oerhört populära sångaren Justin Bieber. Han blev 

känd för några år sedan som ung tonåring och har sedan dess kommit att bli idoliserad, 

speciellt av tonårstjejer, och otroligt framgångsrik världen över. Läppavtrycken i olika 

nyanser som finns på såväl hans hals som ansikte och skjorta talar för just den popularitet han 

har hos flertalet tjejer. Att det är läppstiftsavtryck får mig att tänka på äldre tjejer än 

tonåringar, vilka har varit den främsta publiken för Bieber. Handen som har ett fast tag om 

hans slips skulle kunna vara en kvinnohand, inte hans egen. Den ser relativt liten ut, vilket 

skulle kunna betyda att det är meningen att det ska vara handen tillhörande en ung kvinna. 

Läppstiftsavtrycken pekar även på att det är handen hos en av de mängder av kvinnliga fans 

som Bieber har och som då drar honom till sig. Då Bieber nu har blivit äldre kan man tänka 

sig att läppstiftsavtrycken samt handen som drar i honom skulle konnotera att det är en 

mognare version av Justin Bieber som växer fram. Han har ett litet leende och ser inte 

obekväm ut, han verkar uppskatta det kvinnliga beundrandet läppstiftsavtrycken och handen 

konnoterar. Det är en relativt oskyldig bild av sångaren som uppvisas då hans hår ligger orört, 

hans krage är prydligt nedvikt, slipsen enbart litet lös och skjortans alla knappar är knäppta. 

Det konnoterar för mig en ung man på väg från de oskuldsfulla tonåren men som ännu inte 

nått ända fram till vuxenvärlden. 

7.3 Vanity Fairs omslagsbild från mars 2011 
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7.3.1 Denotativ studie 

Omgivningen i denna bild går överlag i mörkt röda och bruna toner, väggarna i bakgrunden är 

mörkröda med bruna detaljer som ett fönstergaller och en dörrkarm med hängande träpinnar 

bakom vilka det skymtar ett bakomliggande rum där man kan sen en röd, rund lampa hänga. 

Golvet i förgrunden är belagt med en flerfärgad matta och det finns även en bänk som går i 

rödbruna toner med en guldfärgad bänktopp. På denna sitter en man med sin vänstra sida mot 

betraktaren, fötterna på olika platåer av en brun träpall med en röd dyna. Han har svarta, 

blanka heltäckande skor, en svart kostym med svart fluga och en vit skjorta, som anas vid 

kragen, samt vita manschetter och en vit näsduk i kavajfickan. Han har mörkbrunt hår som 

ligger slätt bakåtkammat, hans mun är något öppen med den högra mungipan riktad uppåt och 

han riktar sina mörka ögon mot betraktaren. Han tynger sig mot sin vänstra arm, placerad på 

den guldiga bänktoppen, och har överkroppen något böjd framåt med huvudet vridet mot 

åskådaren. Hans högra hand ligger på en kvinnas vänstra axel, som har sin vänstra underarm 

liggande i mannen på bänktoppens knä. Hon står upp men vilar ovankroppen något bakåt och 

emot mannen på bänktoppen. Hennes vänstra kroppshalva är något mer riktat mot åskådaren 

och hennes vänstra ben är synligt placerad framför hennes kropp. Hon är iklädd en silvrig 

klänning med en slits framtill som tillåter det smala vänstra benet att tydligt synas. 

Klänningen är knuten kring hennes höfter varifrån tyg i olika längder hänger ned mot golvet, 

den är djupt ringad framtill och lämnar hennes tunna armar och en del av hennes slanka 

vänstra ovankropp bar. Hennes hår är brunt och ligger i stora men lagda lockar kring hennes 

huvud, hennes stängda mun är rödfärgad och hennes mörkt linjerade ögon kollar mot 

betraktaren. Hon bär silverfärgade, högklackade skor, naglarna är målade i rött och hennes 

högra arm är utsträckt till höger och vilar på en andra sittande mans axlar. Den andra mannen 

sitter ned på en bakåtvänd stol i mörkbrunt trä med ena benet genom stolens ryggstöd och den 

andra utmed stolens högersida. Han bär exakt likadana kläder som den första mannen och 

hans mörkbruna korta hår ligger slätt. Hans vänstra arm vilar på stolens ryggstöd och vänstra 

sidan av kroppen är närmst åskådarna. Han håller händerna i varandra och lutar sig med 

överkroppen litet framåt. Hans mun är stängd, munnen rak och han kollar mot åskådaren. Till 

höger om den andra mannen står en tredje man lutad litet mot väggen bakom honom. 

Kläderna är desamma som de två andra männens och precis som dem betonar kläderna breda 

axlar och en definierad kroppsform. Mannens bruna hår är lagt på ett liknande sätt som de två 

andra männens och hans mun är stängd och rak. Hans högra kroppshalva är litet närmre 

åskådaren men man ser tydligt hela kroppens framsida. Han har båda händerna placerade i 
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fickor på vardera sidan, han riktar ögonen mot åskådaren och hans huvud är knappt märkbart 

böjt framåt. Alla fyra personer är vita med accentuerade ansiktsdrag och de är mjukt upplysta 

av ett ljust sken. 

7.3.2 Konnotationer och myter 

Den kunskap som jag har om denna bild, och som i viss utsträckning påverkar min tolkning 

av den, är att Vanity Fairs marsnummer är deras årliga Hollywood- utgåva. Den kommer ut i 

tiden kring de stora prisgalorna i Hollywood som t.ex. Oscargalan, då Vanity Fair håller en 

ofta uppmärksammad efterfest för celebriteter inom nöjesindustrin. Detta nummer brukar 

därför ofta figurera några av de mest aktuella skådespelarna på omslagsbilden. De fyra 

personer som porträtteras i denna omslagsbild känner jag igenom som skådespelarna James 

Franco, Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal och Ryan Reynolds. De är alla fyra unga 

skådespelare som, förutom för sitt skådespeleri, ofta uppmärksammas för deras attraktiva 

utseenden. James Franco och Anne Hathaway var värdar för 2011 års Oscargala och Jake 

Gyllenhaal och Ryan Reynolds är båda framgångsrika skådespelare med ett flertal filmsuccéer 

på sina meritlistor. Omgivningen och klädseln de bär i denna omslagsbild konnoterar för mig 

bilden av 1940- och 1950-talets glamorösa Hollywood. Med undantag av James Francos 

skymtande leende är det ingen av personerna som ler, de har en något allvarsam min men det 

är snarare en sensuell känsla jag upplever från dem. Detta då deras kroppsposer är avslappnat 

lediga då de lutar sig mot väggar, varandra och stolar. Den kroppskontakt som finns dem 

emellan konnoterar även för mig en känsla av gemenskap, männens klädsel skapar detsamma. 

På så sätt sticker kvinnan ut, hon bär något mer avslöjande och sexigt än männen. Den 

kvinnliga sexualiteten betonas även av hennes bara ben, placerat i center av omslagsbildens 

nedre del. Anne Hathaway har även en något ljusare hudton än männen, det kan bero på 

belysningen, och att hennes klänning går i en ljust skinande ton, till skillnad från männens 

mörka klädsel. Detta får min blick att först falla på henne, för att senare uppmärksamma 

männen runt omkring. Hathaways anspelning på sexualitet är tydlig men upplevs av mig vara 

kontrollerad av henne då hon tar för sig i fråga om utrymme och interaktionen med den 

sittande Gyllenhaal och Franco utgår främst från henne. Hade Hathaway bytt plats med 

Gyllenhaal hade hennes sexuella framtoning varit betydligt mer passiv men istället framstår 

hon vara aktiv i situationen. 

7.4 Vanity Fairs omslagsbild från juli 2011 

7.4.1 Denotativ studie 
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Omslagsbilden föreställer här två personer, en man och en kvinna. De är beskurna strax 

ovanför bröstet, mannen står med sin högra sida närmst åskådaren med huvudet vridet till 

höger medan kvinnan är profilerad rakt framifrån och de kollar båda mot betraktarna. Man 

anar en brun träpanel bakom dem men ljuset faller på personerna och inte bakgrunden. 

Mannen är iklädd en mörk kavaj, vit skjorta och svart slips med röda prickar. Kvinnan bär en 

vit klädsel som är ringad en liten bit nedanför nyckelbenen och man ser i hennes högra öra ett 

litet, ljust örhänge. Mannen har kortklippt, ljusbrunt hår som endast ses från hans högra sida 

och något på hjässan. Han har ljusblå ögon, något buskiga ögonbryn och vit, fläckfri och 

renrakad hy. Han visar två rader av vita tänder och mungiporna är riktade uppåt vilket lyfter 

upp kinderna. Kvinnan har mörkbrunt hår som ligger slättstruket och något vågigt ned mot 

hennes bröst, hennes ögonbryn är välformade och hennes ljusgröna ögon svart linjerade. 

Hennes hy är vit och fläckfri, man ser hennes överrad av vita tänder och hennes mungipor 

pekar uppåt vilket även här får hennes kinder att bli upplyfta. Man ser mannens tydligt 

betonade hak- och käklinje på hans högra sida, kvinnans ansikte är smalt med markerade 

kindben och haklinje. Mannen står närmst betraktaren med kvinnan något lite längre ifrån 

åskådaren och de tar upp ungefär lika delar av bilden.  

7.4.2 Konnotationer och myter 

Detta par man ser på omslagsbilden är Storbritanniens prins William och hans fru Cathrine, 

mer känd som Kate. De gifte sig i april 2011 och deras bröllop var oerhört uppmärksammat 

världen över. Deras förhållande har beskrivits som en romantisk saga och de är båda väldigt 

populära i såväl deras hemland som i övriga världen. Kate har kommit att bli en erkänd 

stilinspiration genom sin alltid välklädda men samtidigt trendiga klädsel. William är son till 

kronprins Charles vilket innebär att han en dag kommer att bli kung över Storbritannien och 

Kate därmed drottning. Dessa höga positioner för med sig en aura av överklass, inflytande 

och glamour, samtidigt som de är ett ungt nygift par. Omslagsbilden konnoterar för mig allt 

det nämnda, men det finns även ett möte mellan detta mäktiga par och åskådarna och det 

ligger i deras stora och öppna leenden. De upplevs av mig vara tillmötesgående, inbjudande 

och vänliga vilket säkerligen är intentionen bakom skapandet av bilden. Deras dignitet är så 

självklar att den inte behöver förstärkas genom exempelvis bärandet av tiaror och exklusiva 

smycken eller ha en imponerande bakgrund. Kates avsaknad av överdådiga smycken är väl 

värt att notera då hon skulle kunna vara täckt av juveler och diamanter, som så ofta förknippas 

med kungligheter. Istället tillåter den enkla elegansen ett närmande mellan dessa kungligheter 

och det så kallade vanliga folket. Värt att uppmärksamma är även att William står närmst 
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betraktaren och upplevs vara större och även placerad något framför Kate. Trots detta faller 

min blick först mot Kate, detta kan bero på att hon trots sin bakgrundsposition är profilerad 

rakt framifrån till skillnad från William som endast visar sin högra sida mot åskådaren. 

Hennes vita klädsel gör även att hon upplevs vara mer iögonfallande då ljuset fångar upp det 

vita. Det är William som har den högsta rangen av de två men Kate är den som står närmst det 

vanliga folket och att, om än så lite, lägga lite större ljus på henne kan lättare fånga in och 

skapa en relation till betraktarna av bilden.  

7.5 Vanity Fairs omslagsbild från augusti 2011 

7.5.1 Denotativ studie 

Bakgrunden består i denna bild av en ljusblå himmel som möter det blå havet där man kan 

urskilja båtar och man kan även se ett grönt land med ett flertal färgglada hus i oskärpa, detta 

till höger i bildens mittdel. I bildens förgrund ser man en ung, vit kvinna sitta med sina 

underben mot något vitt och mjukt vilket tar upp bildens nedre del. Hon sitter med sina vikta 

underben ihop, placerade på det vita och vilar låren och stussen mot dem. Hennes armar är 

utsträckta på respektive sida, placerade på det vita och lutar den framåtböjda överkroppen lätt 

mot dem. Hon är iklädd en tvådelad röd- och vitrandig bikini med knutna röda snören på 

höfterna och mellan brösten. Hennes hy är fläckfritt vit utan spår av ojämnheter och hennes 

kropp är tonad utan utbuktningar eller invikningar. Håret är blont med vissa mörkare toner vid 

hjässan och det ligger i något yviga lockar och vilar på axlarna men sträcker sig en bit 

nedanför dem. Hon har blå halvöppna ögon och kollar mot betraktaren. Hyn i ansiktet är 

jämnt vit, hennes ögonbryn välformade och bruna och hennes läppar är mörkröda. Hennes 

mun är stängd men inte hoptryckt och mungiporna är enbart litet riktade uppåt. Hon sitter med 

sin högra sida närmst betraktaren men man kan se kroppens framsida tydligt och hennes 

huvud är vänt mot höger för att möta betraktaren och vinklat något mot den högra axeln. Man 

anar bröstens kontur i bikiniöverdelen men det finns ingen tydlig klyfta mellan dem. Den 

rundande stussen anas men är vänd bort från betraktaren. 

7.5.2 Konnotationer och myter 

Denna unga kvinna känner jag igen som skådespelerskan Emma Stone som det senaste året 

fått sitt stora genombrott och kommit att bli en av de mest eftertraktade unga skådespelarna 

idag. Hon är känd för roller såväl allvarliga som något lättsammare och för mig förknippas 

hon med att spela den ibland något töntiga tjejen. Hon är erkänt vacker men spelar inte på den 

kvinnliga sexualiteten utan förknippas snarare med den söta och begåvade unga kvinnan. 
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Denna omslagsbild är därför något avvikande från den bild jag har av Emma Stone baserat på 

hennes filmroller och hennes framställning genom olika media. Denna bild talar mer till den 

kvinnliga sexualiteten, även om det inte är en bild liknande de man kan finna på omslagen till 

diverse herrtidningar. Då hennes stuss enbart anas och brösten inte är tydligt definierade blir 

inte sexualiteten direkt, även om den är närvarande. Miljön man ser bakom, samt iklädandet 

av bikinin, konnoterar en något exotisk miljö där glamouren finns närvarande genom de båtar 

man anar i bakgrunden. För mig liknar de yachter snarare än fartyg eller fiskbåtar och detta 

tillför en känsla av glamour. Denna förstärks av Emma Stones vackert lagda hår, de mörkröda 

läpparna och den röd- och vitrandiga bikinin, vilka för mina tankar till en uppdaterad version 

av de glamorösa kvinnorna i Hollywood på 1940- och 1950-talet. Hon ger enbart en svagt 

spår av ett leende och de halvöppna ögonen bidrar till den känsla av sensualitet jag upplever 

henne förmedla genom bilden. Det finns en mix av glamour, sexualitet och sensualitet i denna 

bild vilken i sin tur kopplas ihop till den något oskuldsfullare bild jag hade av Emma Stone 

sedan tidigare. Bilden provocerar inte den tidigare uppfattningen, snarare utmanar den och 

bidrar till att förmedla bilden av skådespelerskan som en ung kvinna upplyft till det glamorösa 

Hollywood. För de som inte är lika bekanta med Emma Stone och ser denna omslagsbild kan 

jag tänka mig att en liknande association till det glamorösa Hollywood görs, men den sexuella 

aspekten av bilden skulle kunna bli starkare. Hennes kropp är smal, vältonad och har en jämn 

och felfri hudton. Det blonda håret, de mörkröda läpparna och hennes position kan även föra 

tankarna till en glamorös pinuppa. Det är ingen explicit sexuell bild av Emma Stone som visas 

upp men det är en tydlig anspelning på den kvinnliga sexualiteten.  

7.6 Vanity Fairs omslagsbild från september 2011 

7.6.1 Denotativ studie 

Bakgrunden till denna bild består av en ljusblå vägg i trä, i högerkanten av väggen ser man en 

grenliknande skugga samt en liten grenväxt. Framför denna vägg står en kvinna beskuren vid 

midjan med sin vänsterarm böjd uppåt med handen vidrörande hennes vänstra kind och 

högerarmen vinklad uppåt med insidan mot beskådarna och högerhanden bakom kvinnans 

huvud. Hennes armbåge på höger arm är utanför bilden och på underarmen bär hon ett kedjat 

silverarmband. Den vänstra handen bär på ringfingret en silvrig ring med en stor fyrkantig 

diamant. Kvinnans bruna hår är vågigt och ligger voluminöst utmed bakhuvudet ner mot 

ryggen. Hennes ögonbryn är välformade och mörkbruna, ögonen bruna, sotade i svart och 

riktade mot åskådaren. Hennes läppar är ljusrosa, något separerade men inga tänder syns och 

munnen är rak. Kvinnans huvud är något vänt så att den vänstra sidan är mest framträdande 
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och dess kindben tydligt markerat genom skuggning. Kroppen är rakt vänd mot betraktaren 

och bär en vit klädsel vilken är markerad vid midjan av ett vitt bälte med silvrigt fäste. 

Klädseln är djupt urringad och når ner till den markerade midjan och avslöjar en bit av 

kvinnans rundade bröst. Armarna är bara men en bit av axlarna är täckta och kring halsen är 

en vit sjal knuten till en rosett vilken ligger mot kvinnans högra axel men täcker en bit av 

huden strax nedanför halsen. Den arm som är uppböjd visar en slank arm där tonade muskler 

anas. Vänsterarmen är slank, överarmen ligger utmed kroppen och på underarmen böjd mot 

ansiktet anas även där tonade muskler. Kvinnans ansiktsdrag är skarpt markerade, hyn är 

fläckfri i en svagt ljusbrun ton och kroppen är upplyst av ett ljust men inte skarpt sken. 

7.6.2 Konnotationer och myter 

Kvinnan på denna bild känner jag igen som den kända sångerskan och skådespelerskan 

Jennifer Lopez. Hon har varit en väldigt berömd person under flera år och är i 40-års åldern 

men fortfarande aktuell med ny musik och diverse andra projekt. Hon är latinamerikanska, har 

en väldigt uppmärksammad stuss och hennes kärleksliv, med flera äktenskap och förhållanden 

med framstående personer inom nöjesvärlden, har följts av media. Hon har länge betraktats 

som en oerhört vacker kvinna och är en stilikon för många. Denna omslagsbild följer i det 

spåret och presenterar en vacker och felfri kvinna som genom sin väldigt urringade klädsel 

även spelar på den kvinnliga sexualiteten. Hennes lätt separerade läppar med avsaknaden av 

ett leende samt den lätta egna beröringen bidrar till denna upplevelse. Den vita klädseln med 

rosetten ger ett mer oskyldigt intryck och bidrar till att det snarare blir en anspelning på den 

kvinnliga sexualiteten än ett tydligt markerande. Då man tar i beaktning att Jennifer Lopez är i 

40-års åldern är den totala avsaknaden av rynkor eller ens linjer märkbar. Visserligen kan 

kvinnor få mer eller mindre rynkor beroende på livsstil, gener etc. men att det är den absoluta 

frånvaron som är slående. Idag kan man förvänta sig användandet av retuschering som en 

ofrånkomlig process i skapandet av bilder som denna, det är dock svårt att veta till vilken grad 

det använts. Trots den urringade klädseln är det en relativt enkel stil Jennifer Lopez visar upp 

med det avskalade vita, rosetten och de enkla, om än säkerligen exklusiva, smycken hon bär. 

Håret är välvårdat och sminkningen diskret men framhäver hennes drag. För mig blir 

uttrycket stilfullt i sin enkelhet trots den relativt tydliga anspelningen på den kvinnliga 

sexualiteten. 

7.7 Diskussion av representationen i Vanity Fairs omslagsbilder 
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Den semiotiska analysen av urvalet av Vanity Fairs omslagsbilder visade att männen var det 

vanligast förekommande könet. De sex omslagsbilder som fanns med i urvalet bestod av sex 

män och fyra kvinnor, av dessa hade två omslagsbilder enbart en man, två omslagsbilder hade 

enbart en kvinna och de övriga två bestod av ett par och en gruppbild med tre män och en 

kvinna. Vanity Fair är en tidning som riktar sig mot båda könen så förekomsten av båda 

könen är inte oväntad men något överraskande då Hendricks undersökning av tidningens 

omslagsbilder visade att kvinnor var det kön som i störst utsträckning figurerade. En av 

urvalets omslagsbilder var ett specialnummer, den så kallade Hollywood-utgåvan som Vanity 

Fair ger ut i mars varje år. Omslagen till dessa utgåvor var enligt Hendricks vanligen en 

gruppbild, så även i detta nummer. Det fanns även ytterligare ett omslag med mer än en 

person, vilket avviker från Vanity Fairs trend att enbart figurerar en person på omslaget, 

julinumret med prins William och Kate. Detta var även den enda utgåvan i urvalet där 

personerna på omslagsbilden inte var filmstjärnor eller artister, i en tid då kungligheter räknas 

som celebriteter är det dock ingen stor avvikelse från nöjesvärlden. Hendricks såg i sin 

undersökning även en ökning av mångfalden av nationaliteter på Vanity Fairs omslagsbilder, 

det visade inte denna semiotiska analys tydliga bevis på. Den enda med en annan etnicitet än 

den vita var latinamerikanska Jennifer Lopez på septembernumret. Hennes etnicitet upplevs 

dock inte utmärkande då hennes hy är relativt ljus och inga andra utmärkande 

latinamerikanska egenskaper belyses. 

Det är en relativt homogen grupp av människor som porträtteras på urvalet av Vanity Fairs 

omslag, alla individer lever upp till de ideal Gauntlett tog upp med smala och vältonade 

kroppar, attraktiva utseenden och perfekt hy. De lever även upp till idealet vara ung eller ha 

ett ungdomligt utseende, även Jennifer Lopez som är över 40 år har en total avsaknad av 

ålderstecken som gråa hår eller rynkor. Undantaget är Johnny Depp som har antydning till 

linjer i ansiktet, men dessa är inte markanta utan snarare ett bidrag till den något hårda 

maskulinitet han framvisar med kläder, avslappnad hållning och tatueringar. Gauntlett tog upp 

att idealen för kvinnor är striktare och ett tydligt exempel på detta kan man se i hur de två 

personerna över 40 år representeras. Mannen, Depp, tillåts ha ålderstecken vilka upplevs 

karaktärsstärkande medan kvinnan, Lopez, framställs påtagligt retuscherad för att eliminera 

alla ålderstecken vilka generellt uppkommer då man är i hennes ålder. 

Representationen av nya maskuliniteter, med de karakteristiska drag som Nixon 

uppmärksammade, återfinns till viss del i dessa omslagsbilder. Männen har relativt 

avslappnade kroppshållningar, de är propert klädda i plagg som kostym och skjorta, har en 
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viss oengagerad blick mot betraktaren, undantaget är prins William som ler brett, och de har 

välskött hår och hy. Johnny Depp på januariomslaget är undantaget men hans skäggväxt är 

relativt välansad. Dessa nya representationer kan inte sägas vara direkta omvälvningar av 

tidigare representationer av män och maskulinitet, snarare verkar vissa attribut lagts till för att 

förmedla en något mjukare version av maskulinitet. Trots att det finns uttryck för de drag 

Nixon uppmärksammade förmedlar männen på omslagsbilderna en traditionell maskulinitet 

vilken inte utmanas. Ett tydligt exempel på detta är hur männen representeras i fråga om 

anspelning på sexualitet. De nya representationerna av maskulinitet bestod enligt såväl Nixon 

som Gauntlett av att placera mannen i en roll som passivt sexobjekt, en roll kvinnor länge 

tilldelats. Februariutgåvan med Justin Bieber på omslaget representerar ett begär tydligt avsett 

för kvinnor, detta påvisas genom läppstiftsavtrycken samt handen om slipsen. Det är trots allt 

relativt oskyldigt, en mer uttrycklig anspelning på sexualitet hade varit om håret var tillrufsat 

eller om knapparna i hans skjorta var uppknäppta. Då han dessutom uppfattas uppskatta och 

vara medveten om sin roll som flickidol placerar det knappast honom i rollen som passivt 

sexobjekt. Johnny Depp kan även han betraktas vara ett objekt till för begärande blickar, 

precis som männen på omslagsbilden till marsutgåvan. De upplevs dock inte vara passiva 

sexobjekt, visserligen har de alla en något lockande, om än oengagerad, blick, men de 

exponerar sig inte genom utmanande poser eller kläder. Männen är till för att begäras medan 

kvinnor både begär och begärs av betraktaren. Kvinnorna i urvalet av Vanity Fairs 

omslagsbilder är mer exponerade då de är klädda i avslöjande kläder, med undantag av Kate 

på juliutgåvan, de har mer arrangerade poser och deras hår samt sminkning är fixat till 

perfektion. Med undantag av Kate har de alla liknande ansiktsuttryck med enbart antydningar 

till leenden och inbjudande blickar. Helkroppsbilden av den bikiniklädda Emma Stone på 

augustiomslaget är fotograferad på nära håll och hennes position samt exponeringen av hud 

placerar henne i rollen som passivt sexobjekt. Hirdman pekade på medias skilda 

representation av män och kvinnor där skillnaden ligger i uppvisandet av kroppar. 

Kvinnokroppen visas vanligen upp i sin helhet och har kommit att förknippas närmre med 

sexualitet än den manliga då män och maskulinitet i stor utsträckning förmedlas genom 

ansiktsnärbilder. Då manliga kroppar väl visas upp i sin helhet är de vanligen fotograferade på 

distans, i sociala miljöer och i grupper där de är de dominerande. Denna representation 

återfinns tydligt i urvalet av Vanity Fairs omslagsbilder, tydligast då man ser till hur Emma 

Stone i helkroppsbild skiljer sig från marsutgåvans tre män i helkroppsbild. Anne Hathaway, 

den enda kvinnan på omslagsbilden till marsutgåvan, konnoterar även hon en tydligare 

anspelning på sexualitet. De tre männen är klädda i heltäckande kostym medan Hathaway bär 
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en klänning som visar upp såväl urringning som nakna armar och ben. Det finns emellertid en 

distinkt skillnad mellan Hathaway och Stone och denna ligger i interaktionen mellan 

Hathaway och männen. Hathaway interagerar med två av männen i bilden, hon står även över 

den sittande Jake Gyllenhaal vilket förmedlar en viss känsla av självständighet hos henne. Det 

placerar henne något mer jämställt med männen om än fortfarande med en mer tydlig 

anspelning på sexualitet. Gauntlett menade att trenden i media gått mot en mer jämställd 

representation av män och kvinnor där kvinnorna inte längre stod tillbaka till förmån för män 

eller främst visades upp som sexobjekt. Denna trend samt den ökning som Gauntlett och 

Nixon uppmärksammade av män i rollen som passiva sexobjekt återfinns inte uttryckligen i 

analysen av urvalet av Vanity Fairs omslagsbilder. Både männen och kvinnorna representeras 

i stort inom ramarna för traditionell maskulinitet och femininitet. Där man kan finna ett visst 

mått av jämställd representation av könen är i de två omslagsbilder där båda könen figurerar, 

mars- och juliutgåvan. Marsutgåvan där interaktionen samt positionering av kvinnan jämte 

männen ger ett intryck av kvinnligt inflytande. Juliutgåvan placerar Kate något bakom sin 

make som konstitutionellt har en högre rang. De tar dock upp lika stora delar av 

omslagsbilden och Kate är den som på grund av ljussättning och profilering fångar 

betraktarens blick först. Detta samt deras lika öppna leenden skapar en relativt likvärdig 

representation av dem.  

Trots skillnaderna i representationen av könen i urvalet av Vanity Fairs omslagsbilder upplevs 

alla vara sinnebilder av det Gauntlett urskilde som rådande ideal i den västerländska kulturen. 

De manliga idealen är förknippade med en mer tillbakalutad attityd och välskött men inte 

överarbetat yttre medan kvinnliga ideal associeras med bar hud, preparerat hår, välfixad 

sminkning och tillgjorda poser. Gemensamt är dock kroppen vilken hos båda könen idealt ska 

vara smal och vältonad. Samtliga dessa ideal lever personerna på omslagsbilderna upp till, det 

finns inga tydliga avvikningar från eller utmaningar av de ideal Gauntlett lyfte fram. Att tala 

om stereotyper kan möjligen uppfattas vara något överdrivet då stereotyper i traditionell 

bemärkning avser placeringen av män och kvinnor i konservativa roller, t.ex. hemmafrun och 

den arbetande mannen. Då stereotyper utmärks av enkelhet, upphov till underförstådda 

referenser samt omedelbar igenkänning inom den kultur de figurerar finns det emellertid 

anledning att använda sig av den benämningen. Användningen av stereotyper har enligt 

Gauntlett avtagit i media under de senaste två decennierna men anspelningar på såväl 

traditionella som något nyare versioner av stereotyper påträffas i urvalet av Vanity Fairs 

omslagsbilder. Augustiutgåvans omslagsbild med Emma Stone anspelar på pinuppan, Justin 
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Bieber är den typiska flickidolen och Anne Hathaway förkroppsligar den förförande vampen. 

Individerna på omslagsbilderna kan uppfattas vara stereotyper av de rådande kulturella 

idealen och såväl kläder som positioneringar binder dem starkt till traditionella könsroller. 

Norman Rockwell menade att stereotypers funktion på tidningsomslag var att tilltala så 

många som möjligt och ha omedelbar effekt, detta kan ge en möjlig förklaring till deras 

förekomst på i detta fall urvalet av Vanity Fairs omslagsbilder. 

8. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka ett urval av Vanity Fairs omslagsbilder för att 

belysa hur de representerar män och kvinnor samt vilka ideal de uppvisar. Teorilitteraturen 

kring representation talade för en utveckling inom media mot att representera män och 

kvinnor mer jämställt. De nya maskuliniteterna med mer komplexa och känsliga män, ofta 

funna i rollen som passiva sexobjekt, och kvinnor framställda som självständiga och i större 

utsträckning än tidigare var tecken på denna utveckling. Trots det pekades det emellertid på 

att det fortfarande är så att män ses i förgrunden, den kvinnliga kroppen associeras närmre 

med sexualitet än den manliga och det finns en större acceptans för avvikelse från ideal 

rörande utseende för män.  

Analysen av urvalet av Vanity Fairs omslagsbilder visade mannen som det vanligast 

förekommande könet och endast en av de tio personerna som figurerade på omslagsbilderna 

var av en annan nationalitet än den vita. Kvinnorna bar perfekta lagda sminkningar och hår, 

de var alla, med undantag av Kate, klädda i avslöjande plagg, mer tillgjorda i sina 

kroppsställningar än männen och bar förföriska ansiktsuttryck. Männen bar plagg som 

kostym, skjorta, jeans och slips, var avslappnade i sina hållningar men hade, med undantag av 

prins William, lockande ansiktsuttryck om än inte lika sensuella som kvinnornas. Anspelning 

på sexualitet emanerades tydligast från kvinnorna, undantaget Kate, framförallt från 

augustiomslagsbilden med skådespelerskan Emma Stone iklädd endast bikini. Hennes 

utarbetade pose, vilken anspelade på den klassiska pinuppan, var något mer passiv i sin 

framtoning än helkroppsbilden av Anne Hathaway på omslagsbilden till marsutgåvan. Denna 

omslagsbild figurerade tre män och en kvinna, alla fotograferade på distans i helkroppsbild, 

där kvinnan kunde liknas till den förförande vampen. Hennes framtoning upplevdes vara 

något mer aktiv och självständig än Stones då Hathaway självbestämt interagerar med 

männen samt tar plats i bilden. Den omslagsbild vilken skiljer sig från de övriga är 

juliutgåvan med prins William och hans fru Kate. De är inte skådespelare eller artister som de 
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övriga individerna från urvalets omslagsbilder utan brittiska kungligheter. De är även de enda 

som ler breda leenden och denna distinktion förmodades bero på deras oförnekligt höga 

positioner vilka är i behov av ett tillmötesgående aura för att inte framstå vara alltför 

alienerande. Kate var placerad något bakom sin make men då hon var fotograferad rakt 

framifrån, till skillnad från prins William i profil, upplevdes hon stå något närmre betraktaren 

i fråga om samhörighet. Representationen av män och kvinnor visade sig efter analysen av 

urvalet av Vanity Fairs omslagsbilder skilja sig främst i fråga om anspelning på sexualitet. 

Enligt representationsteorierna hade utvecklingen inom media gått mot en mer jämställd 

representation av könen, detta kunde man endast ana i omslagsbilderna där båda könen 

förekom men i övrigt uppfattades representationerna vila på traditionella könsroller. 

Den andra delen av syftet med denna uppsats berörde vilka ideal man kunde se urvalet av 

Vanity Fairs omslagsbilder. Med ideal avsågs här rådande kulturellt skapta ideal berörande 

vilka fysiska attribut som anses vara attraktiva och eftersträvansvärda. Teorilitteraturen om 

ideal visade att i den västerländska kulturen idag finns en stark betoning på att såväl män som 

kvinnor ska ha en smal och vältonad kropp. Andra attribut som delas av båda könen är att ha 

accentuerade ansiktskonturer, jämn hy fri från ärr, porer och andra orenheter samt vara unga. 

Det krävs dock mer arbete från kvinnor att leva upp till idealen med smink, hår, högklackade 

skor etc. samtidigt som män i större utsträckning accepteras att avvika från idealen. I urvalet 

av Vanity Fairs omslagsbilder finns det inga tydliga avvikelser från idealen, det enda 

undantaget är Johnny Depp som har några svaga linjer i pannan, då han är över 40 år är det 

inte anmärkningsvärt och linjerna förstärker snarare den hårda maskulinitet han i övrigt 

utstrålar.  

I Vanity Fair: the last twenty-five years menade Hendricks att Vanity Fair vågade ta risker 

och utmana, denna slutsats visade inte analysen av urvalet av Vanity Fairs omslagsbilder 

tydliga bevis på. Snarare verkade de befästa traditionella representationer om män och 

kvinnor där kvinnorna förväntas vara mer sexuellt utmanande än männen. Samtliga personer 

på urvalets omslagsbilder höll sig även inom de strikta gränser för vad som anses vara ideala 

utseenden i den västerländska kulturen idag och endast en av de tio individerna avvek från 

den vita nationaliteten och då utan att tydligt belysas. Kläderna samt hår och smink vilket 

personerna bar placerade dem tydligt i traditionella man- och kvinnoroller, idealen för män 

och kvinnor uppfattades alltså vara starkt sammankopplade med de traditionella könsrollerna. 

Tidningars omslagsbilder sägs utgöra reklam för själva tidningen och måste effektivt nå ut till 

största möjliga publik. Förlaget Condé Nast beskrev själva Vanity Fair som ett kulturellt filter 
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innehållande såväl artiklar som bilder av stor betydelse om de viktigaste personerna och 

idéerna för den mest betydelsefulla publiken där Vanity Fair fungerade som vår tids 

skiljedomare. Min uppfattning av Vanity Fair överensstämde med denna beskrivning, men 

efter analysen av urvalet av Vanity Fairs omslagsbilder har den kommit att bli något 

förändrad. Analysen gav inga tydliga bevis på utmaningar av traditionella representationer av 

kön eller ideal vilka jag förväntade mig att finna i inledningsskedet av denna undersökning. 

Detta kan visserligen bero på det begränsade urvalet men det kan även vara en inklination på 

att Vanity Fair inte är så provokativa som de utger sig för att vara, åtminstone inte på deras 

omslagsbilder. 

Analysen som gjordes i denna uppsats är enbart baserad på ett relativt litet urval av Vanity 

Fairs omslagsbilder och för att kunna komma med mer definitiva slutsatser skulle ett mer 

omfattande underlag behövas. Fler tolkare av omslagsbilderna hade varit fördelaktigt då 

denna analys begränsades av att enbart ha en tolkare. Det finns även andra intressanta 

komponenter av omslagsbilderna som denna uppsats inte undersökt eller fördjupat sig i, t.ex. 

nationalitet, tema eller omgivande text. För framtida studier hade det även varit intressant att 

genomföra en receptionsstudie för att undersöka hur de tolkas av en större grupp betraktare. 
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