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Abstract 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera tidningen GQ:s omslag mellan åren 1958-2013 för att 

ta reda på om patriarkala strukturer går att urskilja i omslagens text- och bildspråk. Jag vill 

specifikt undersöka hur män och kvinnor framställs på omslagen och hur detta kan ha 

förändrats mellan åren 1958-2013. 

 

Teori: Eriksson och Göthlunds Möten med bilder (2004) har legat som grund för att förstå 

hur jag skulle analysera mitt bildmaterial och Kuhn (1985), Mulvey (1999) och Tasker (2011) 

har bidragit med viktiga begrepp att använda som analysverktyg. Van Zoonens (2004) 

redogörelse för feminism har också varit en väsentlig del. Kompletterande relevant litteratur 

tas också upp i arbetet. 

    Vidare här även Anja Hirdmans tidigare forskning i området med boken Den ensamma 

fallosen (2008) och doktorsavhandlingen Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i 

Veckorevyn och FIB aktuellt (2001) varit viktigt för att förstå mitt analysmaterial. 

 

Metod: Samtliga 599 omslag från GQ:s arkiv mellan våren 1958-2013 har studerats innan jag 

valde ut 28 av dem att analysera semiotiskt. Jag har framför allt tittat på bilder men även vävt 

in relevant text i min analys. Jag har utgått ifrån Eriksson och Göthlunds beskrivningen av 

semiotiken i boken Möten med bilder (2004) och deras genomgång av Roland Barthes 

denotation- och konnotationsbegrepp. 

 

Resultatredovisning: Jag fann att GQ:s omslag i hög grad präglas av patriarkala strukturer i 

både text- och bildspråk. Hur dessa strukturer har format omslagen har förändrats mellan 

1958-2013 men de har varit ständigt närvarande.  

 

Vidare forskning: Skulle kunna gå in på framställning av olika etniciteter, förslagsvis också 

med en feministisk förankring.  
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1. Inledning 

Populärpressen har både makt och inflytande över att påverka sin publik och hur dessa 

konsumenter av populärkultur ser på samhället och dess patriarkala system. Gunilla Jarlbro 

beskriver detta med att populärpressen har makt över att kontrollera, konservera eller förändra 

delar av en viss tidsanda (Jarlbro 2006:99). Därför anser jag det intressant att undersöka hur 

en livsstilstidning för män väljer att framställa män och kvinnor. 

    I mitt arbete kommer jag att undersöka hur män och kvinnor framställs på herrtidningen 

GQ:s omslag mellan år 1958-2013. Undersökningen kommer att ha en feministisk och 

genusteoretisk grund där jag använder mig av semiotik för att förstå och tolka mitt materials 

tecken, symboler och betydelser. Jag kommer att undersöka populärpress i förhållande till kön 

och genus och titta på tidigare forskning och teori när det kommer till framställning av text 

och bild i populär- och veckopress. Jag vill också mer specifikt undersöka blickar, utryck, 

kroppsposer med mera för att se hur bilder och bettraktarens blick konstrueras. Här kommer 

jag bland annat utgå ifrån Eriksson & Göthlunds beskrivning av Norman Brysons begrepp 

”the gaze” och ”the glance”. Dessa begrepp kommer jag också styrka med begrepp som ”the 

male gaze”, ”to-be-looked-at-ness”, ”the come on look” och ”hårda kroppar”.  Samtliga 

begrepp kommer jag att gå igenom och redogöra för i min teori- och metoddel. 

    Vidare vill jag tillägga att mitt arbete inte bör ses som en kritik mot GQ specifikt utan som 

en kritik mot de samhällsramar inom vilka GQ arbetar. Mitt intresse ligger i att undersöka hur 

patriarkala strukturer och maktordningar format populärkulturen från 1950-talet fram till i 

dag. Viktigt är också att GQ genomgående skildrat kända personer, politiker och skådespelare 

från tidningens början till nu. Det är alltså inte vilka som helst som får figurera på tidningens 

omslag. Dessa personer har själva en viss maktposition i samhället men framställs trots detta 

på olika sätt.  

 

1.1. Syfte 

Mitt syfte är att utifrån en semiotisk metod analysera herrtidningen GQ:s omslag mellan åren 

1958-2013 för att undersöka om patriarkala strukturer går att urskilja i omslagens text- och 

bildspråk. 

 

1.2. Frågeställningar  

1. Hur framställs kvinnor på GQ:s omslag? 

2. Hur framställs män på GQ:s omslag? 



	   5	  

3. Hur har framställningen av män och kvinnor på GQ:s omslag förändrats mellan åren 

1958-2013? 

 

1.3. Material, urval och avgränsning 

Jag har undersökt 599 omslag från GQ:s eget arkiv. 1 Jag har valt att avgränsa mitt material 

fr.o.m. våren 1958, då det var då tidningen helt bytte namn till GQ från att tidigare även ha 

hetat Apparel Arts, till och med 2013, som är det sista året som samtliga omslag har kommit 

ut. Jag har delat in mitt material i kategorierna ”man/män”, ”kvinna/kvinnor”, ”tillsammans” 

och ”annat”. Omslagen jag ansåg otydliga hamnade under ”annat”, en kategori som jag i 

vidare urval och avgränsning inte tagit hänsyn till då jag inte såg den som relevant för min 

undersökning. Utifrån dessa tre kvarstående kategorier har jag sedan valt ut de omslag som 

bäst beskriver hur varje årtionde sett ut och som jag därför anser representativa (se bilaga 

8.1.). Jag har valt ut mina omslag för att så tydligt som möjligt redogöra för hur varje årtionde 

har sett ut. Därför har jag också valt att variera antalet omslag utifrån kategori och årtionde 

efter behov. Från 1990-talet och framåt har jag exempelvis fler omslag eftersom jag ansåg det 

nödvändigt för att beskriva en viss trend jag såg. Under 1970-talet har jag använt mig av två 

omslag ur kategorin ”tillsammans” eftersom jag upplevde det som nödvändigt för att vissa hur 

kvinnorna framställdes under det årtiondet. 

 

Sammanlagt består mitt urval av 28 omslag som jag kommer att analysera semiotiskt. I min 

analys kommer jag framför allt titta på omslagsbilderna men relevant text kommer också bli 

en del av analysen. All text som på något sätt påverkar bildens betydelse genom att styrka 

eller kontrastera bildens egen helhet, symbolik eller tecken anser jag vara relevant att ha med i 

analysen.  

 

1.4. Bakgrund 

GQ är en livsstilstidning för män som startade 1931 i USA, då under namnet Apparel Arts. 

1957 började tidningen ges ut kvartalsvis och bytte helt namn till Gentlemen’s Quarterly, GQ, 

till vårnumret 1958. GQ behandlar ämnen som mode, sex, mat, träning, musik och resor. 

    Tidningen ges ut i egna upplagor i Australien, Brasilien, Frankrike, Indien, Italien, Japan, 

Kina, Mexiko, Portugal, Rumänien, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Det kan saknas omslag om GQs arkiv inte är fullständigt. 
www.gq.com/magazine/toc/200709/gq-covers-portfolio-50-years 
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Taiwan, Turkiet, Tyskland och USA. 2 Den amerikanska originalversionen och 

Storbritanniens version säljs på bland annat Pressbyrån i Sverige. 3 

 

2. Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenterar jag tidigare forskning som tittat på genusframställning i 

veckopress och betydelsen av tilltal i bilder. 

 

2.1. Genus och veckopress 

Jonathan Bignell problematiserar och tar upp myter kring framställning av genusidentiteter i 

herr- och damtidningar. Han menar att vi inte kan anta att de manliga och kvinnliga identiteter 

som framställs i dessa sammanhang representerar riktiga män och kvinnors identiteter. Vidare 

menar han att denna representation är skapad av socialt accepterade koder som en publik kan 

känna igen och avkoda. I stället för att bara kritisera dessa tidningar för deras falska 

representation av manligt och kvinnligt bör man utifrån en semiotisk analys i stället 

undersöka hur de olika tecken tidningarna använder sig av skapar en mytisk social mening av 

manligt och kvinnligt (Bignell 2002: 59). I sin doktorsavhandling beskriver Anja Hirdman 

vårt samhälle som definierat av medier. Dessa medier producerar föreställningar om vad som 

bör utgöra ”kvinnligt” respektive ”manligt”. Samma medieutbud formas utifrån idéer om vad 

kvinnor och män vill se eller läsa om, publiken delas upp i olika kategorier efter deras 

könstillhörighet. Utifrån dessa mediala definitioner av feminint och maskulint undersöker 

Hirdman framställningen av manligt och kvinnligt i veckotidningarna Veckorevyn och FIB 

aktuellt. Utifrån dessa två tidningar fördjupar hon sig i problematiken kring hur 

föreställningar om genus produceras och förmedlas (Hirdman 2001: 8). Hon fokuserar sin 

studie på vilka konventioner och regler som präglar framställningen av sexualitet (Ibid:10). 

Hon beskriver hur FIB aktuellt naturaliserat mäns betraktande av kvinnor, där kvinnan blir 

kamerans främsta objekt medan mannen blir kamerans öga och bärare (Ibid: 259). Detta 

förhållningssätt gör att även en kvinnlig publik dirigeras att titta på sig själva genom en 

maskulin blick (Ibid: 263). Vidare utgår Hirdmans metod bland annat från att analysera 

textens samspel med bilden där bildanalysen utgår ifrån vinklar, kroppsposer och typer av 

blickar och ser texten och bilden som en helhet i sin analys och tolkar dessa utifrån varandra 

(Ibid: 25). Hirdman ifrågasätter synen på ”text” och lägger stor vikt i att analysera bilder som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 www.gq.com	  
3	  www.pressbyran.se	  
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ett ”språk” och använder sig av semiotisk bildanalys för att tolka en bild och dess kontexts 

koder och konventioner (Ibid: 26).  

 

2.2. Bilder och tilltal 

Bilder innehåller olika retoriska komponenter (poser, gester, ansiktsuttryck och blickar) som 

förklarar hur vi ska tolka det vi ser. Utöver dessa kan bilder också kommunicera via avstånd 

till själva motivet. De vanligaste avstånden kan delas in i långdistans (visar ofta hela personen 

och mycket av bakgrundsmiljön), medeldistans (personen tar upp ungefär lika mycket plats 

som miljön), närbild (huvud och skuldror i fokus) och extrem närbild (ansiktet i detalj). De 

olika perspektiven skiljer sig i tilltal till betraktaren där närbilder ofta ger ett mer intimt och 

personligt tilltal genom att ansiktsuttryck och känslor blir tydligare. Ju längre ifrån motivet 

betraktaren kommer desto mindre personligt blir tilltalet. Bildens sammanhang kan dock spela 

in då en bild som visar en hel kvinnokropp kan ge mer personlig närhet till betraktaren än en 

extrem närbild (Hirdman 2001: 48f). Vidare används kroppsspråk som en viktig komponent 

för att förmedla känslor och status i bilder. Handrörelser kan exempelvis illustrera 

koncentration och allvar genom att den fotograferade har ena handen under hakan. Kvinnor 

fotograferas ofta leende och välkomnande mot sin betraktare medan män ofta fotograferas 

med en bortvänd och ”upptagen” blick (Ibid: 49). Poser används ofta som hjälpmedel för ett 

socialt arrangemang mellan könen. Placering av kroppen, skillnader i höjd och självberöring 

är några exempel på vad som kan ses som genusbundet (Ibid: 50). 

    Vad en direkt ögonkontakt mellan den fotograferade och betraktaren har för betydelse är 

mycket omdiskuterat mellan bild- och filmteoretiker. Vissa menar att en mötande blick 

indikerar ett mer jämbördigt förhållande mellan betraktaren och den betraktade medan andra i 

stället anser att den avbildade snarare blir ännu mer utlämnad åt en granskande blick. Man 

menar då att tillbakablicken endast erkänner betraktaren och skapar en ännu mer öppen 

voyeurism eftersom den betraktade går med på att bli betraktad (Ibid: 52). 

 

3. Teoretisk ram 
Min teoretiska ram utgår framför allt från genusteori och feministisk forskning. Det är inom 

dessa forskningsområden jag grundar mitt arbete och min analys i. I kapitlet behandlar jag 

grundläggande feministiska synsätt, hur bilder kan fungera inom meningsskapande system 

och hur blickar skapar en manlig och kvinnlig könstillhörighet. 

 

3.1. Feministiska idéer på bilder och seende 
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En del av kärnan av västerländska patriarkala strukturer är hur kvinnan blir ett spektakel som 

ska tittas på med en manlig publik i populärkulturella sammanhang. Pornografi är den mest 

uppenbara genren för detta men är knappast den enda. Kvinnokroppen som en dekorativ 

funktion återfinns i all typ av reklam och i hur kvinnor framställs i populärkulturella 

sammanhang. Det sker alltså en uppdelning där kvinnor ska tittas på och det är männen som 

tittar. Och även om det är kvinnor som tittar är det ändå inte genom deras egna ögon. John 

Berger beskriver detta fenomen på så sätt att män gör och kvinnor finns. Män tittar på kvinnor 

och kvinnor tittar på sig själva när de blir tittade på. Detta tillsammans med de rådande 

skönhetsidealen skapar en struktur där verkliga kvinnor uppfattar kvinnor i reklam och 

populärkultur som det en kvinna ska eftersträva, något som ofta leder till ätstörningar eller 

andra psykiska sjukdomar (Van Zoonen 2004: 87).  Maktförhållanden är ett huvudämne i 

feministisk diskurs. Här menar vissa att huvudfrågan är att kvinnor är förtryckta av män och 

att kvinnor ska ha lika mycket makt som männen har i dag. Dessa menar också att det är de 

ekonomiska maktrelationerna som kapitalismen skapar som är grunden för denna patriarkala 

makthierarki. Andra feminister, kanske framför allt poststrukturalistiska, menar dock att det 

inte går att titta på maktstrukturer som uppdelade mellan män och kvinnor. Man måste snarare 

titta på mindre grupper inom dessa makthierarkier, alltså exempelvis vita kvinnor och svarta 

kvinnor. Den poststrukturalistiska feminismen menar till och med att genus inte 

nödvändigtvis behöver vara en faktor i hur människor upplever verkligheten (Van Zoonen 

2004: 4). Detta motsäger alltså delvis att feminismen alltid skulle fokusera på analysen av 

genus som en mekanism som strukturerar materiella och symboliska värden och hur vi 

upplever dem. Genus är med andra ord inte alltid den definierade faktorn i hur människor i 

vårt samhälle förhåller sig till varandra. Feminismen väljer att fokusera på dem betydelser 

som tillskrivs genus men förnekar inte heller faktorer som etnicitet, sexualitet och klass (Ibid: 

3).  

 

3.2. ”Gender display” och bilder som meningsskapande system 

Redan på 1950-talet utvecklade sociologen Erwin Goffman tankar kring att vi människor 

skapar våra ”jag” i sociala samspel med varandra. Dessa ”jag” skapas genom olika 

”performances” i den sekund som vi framträder. Hur vi framträder spelar en viktig roll i den 

kommunikation vi har med omvärlden. Inom dessa sociala samspel finns det förväntningar på 

hur vi ska interagera, många av dessa förväntningar utgår ifrån huruvida personen i fråga är 

man eller kvinna. Ett så kallat ”gender display”, med funktionen att positionera sin 
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könstillhörighet (Eriksson & Göthlund 2004: 45). Denna positionering blir tydlig i bilder och 

Goffman har analyserat skillnaderna mellan manliga och kvinnliga poser (Ibid: 46).  

    Vidare är det meningen att dessa iscensättningar av könstillhörighet ska uppfattas som 

”naturliga” när det egentligen är något som upprätthålls genom att ständigt skapas i hur vi 

uppför oss. Dessa strukturer är en del av den konstruktivistiska synen på kön och hur kön 

skiljs åt som något socialt och kulturellt konstruerat. Denna konstruktion brukar ofta kallas 

genus och har alltså inget att göra med det biologiska könet. Vissa menar dock att både kön 

och genus består av konstruktioner medan andra menar att allt är biologiskt bestämt (Ibid: 

46). 

 

Kroppen och dess signaler blir mycket betydelsefulla i visuell kommunikation, inte minst när 

det gäller bilder. Kroppen blir ett kommunikationsredskap, en sensor och en projektionsyta 

(Ibid: 46). Dessa strukturer beskriver filmvetaren Elisabeth Cowie i hennes artikel ”Woman 

as Sign”. En grundläggande tanke i artikeln är att bilder måste ses på som ett 

meningsskapande system. Med andra ord så skapas hela tiden sociokulturella strukturer 

genom bland annat bilder. Vidare går det att se samhället som sammansatt av olika bärande 

system som skapar och upprätthåller könsskillnader. Dessa system skapar hela tiden 

skillnader som ett sätt att upprätthålla mening. Skillnaderna bygger på att det manliga ses som 

det normala medan kvinnan blir den Andre, som Simone de Beauvoir uttryckte det. Kvinnans 

roll blir alltså att vara könsskillnad. Det går att studera hur denna könsskillnad konstrueras 

visuellt genom att analysera skillnader mellan bilder av män och kvinnor (Eriksson & 

Göthlund 2004: 47). Cowie är tydlig med att avvisa att hur kvinnor presenteras på bild skulle 

motsvara hur kvinnor egentligen är. Den bilden vi har av vad en kvinna är och vad en faktisk 

kvinna är går inte att likställa. Det är däremot viktigt att tänka på att kommersiella bilder ofta 

eftersträvar att skapa en effekt av verklighet. Alltså att de försöker skapa illusionen av att 

deras bild är en sann avbildning. Denna illusion är något som de allra flesta då och då faller 

för (Ibid: 48).  

 

3.3. Kroppar och blickar 

”Hårda kroppar”: I film och annat visuellt material framställs kvinnan som ytlig, där 

personlighet och tankar är sekundära om överhuvudtaget närvarande, medan fokus hos 

mannen ligger i personlighet, karriär och intellekt (Wallenberg 2008: 147). Susan Jefford 

utvecklar framställningen av män utefter begreppet ”hårda kroppar”. Begreppet kommer från 

den stereotypa framställning av män som fanns i populära filmer under Reagan-eran, där 
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Ronald Reagan själv ofta porträtterades som stark, tuff, kaxig och handlingskraftig. Denna 

framställning av män är fortfarande vanligt förekommande i populärkulturella sammanhang 

(Tasker 2011: 760). Stereotypt ”manliga” poser och ansiktsuttryck kan exempelvis vara 

sammanbitna käkar och allvarliga miner och att stå bredbent med händerna i fickorna 

(Eriksson & Göthlund 2004:78). 

 

”The come on look”: Pornografiska bilder kan ofta föreställa kvinnor som, med blicken vänd 

från kameran eller blundandes, tillfredställer sig själva eller på något sätt njuter av sin egen 

kropp (Kuhn 1985: 29). Bettraktaren intar då en voyeuristisk roll där denne granskar kvinnan 

utan att denne ska verka medvetanden om det. En ”peeping Tom” fantasi som bygger på att 

betraktaren kan studera en kvinna på en bild hur länge som helst utan att bli upptäckt (Ibid: 

30). Dessa bilder talar till ett maskulint subjekt som konstruerar kvinnan till ett objekt och 

kvinnligt som annorlunda (Ibid: 31). Att ha en egen blick när man fotograferas och att kunna 

titta tillbaka brukar ofta enligt blickteoretiker ge tillgång till makt, aktivitet och möjlighet att 

framstå som ett subjekt. Att förneka någon en egen blick blir således att ”avhumanisera” 

henne (Eriksson & Göthlund 2004: 59). Denna voyeuristiska framställning separerar alltså 

betraktaren, ”the peeping Tom”, från objektet som inte kan titta tillbaka. Ett förhållningssätt 

som gör det omöjligt för betraktaren att faktiskt veta om kvinnan, objektet, är intresserad av 

honom. För att få det intresset bekräftat kan man frångå det voyeuristiska synsättet och i 

stället använda sig av en mötande blick ”the come on look” (Kuhn 1985: 41). 

    ”The come on look” är att kvinnan som porträtteras på bild inte blir betraktad ovetandes, 

tvärtom kommer hon att inbjudande titta rakt in i kameran och möta betraktarens blick (Ibid: 

41). Men det är inte bara blicken som skapar ”the come on look”, ansiktsuttryck och 

kroppsposer spelar också in och skapar tillsammans ett sexuellt inbjudande att bettrakta. Detta 

görs ofta med lätt särade läppar (Ibid: 42) och poser där sexuellt laddade kroppsdelar kan 

framhävas genom exempelvis särade ben, putande rumpa eller framskjuten byst (Eriksson & 

Göthlund 2004: 61). ”The come on look” är även vanligt förekommande i mode- och 

reklambilder (Ibid: 60).  

 

”The glance”, ”the gaze” och ”the male gaze”: Beroende på hur en bild är iscensatt kan 

upphovsmakaren kontrollera betraktarens blick. Som publik kan vi antingen bjudas in till att 

betrakta en bild med en medkänsla eller med distans. Norman Bryson har skapat begrepp som 

utgör en distinktion mellan dessa två typer av betraktande. Den ena kallar han för ”the 

glance”, vilket är en medkännande blick. Den andra kallar han för ”the gaze” som är en 
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objektifierande blick som bygger på makt. Hur en publik eller betraktare studerar bilder beror 

alltså på hur upphovsmakaren har arrangerat bilden. Mieke Bal har utvecklat Brysons tankar 

med begreppet ”the involved look” som är en blick där betraktaren blir delaktig och själv 

erkänner sin delaktighet och att bilden inte är en objektiv verklighetsåtergivning. Vidare när 

man talar om ”the gaze” så brukar begreppet utvecklas till ”the male gaze”, eftersom det ofta 

handlar om den manliga blicken som faller på kvinnan (Eriksson & Göthlund 2004: 62).  

    ”The male gaze” är ett begrepp som filmforskaren Laura Mulvey använde sig av i sin 

analys av film. Hon menar att sexuell ojämlikhet skapat två olika erotiska blickar, den aktiva 

mannens och den passiva kvinnans. Kvinnan får en exhibitionistisk roll för ”the male gaze” 

och kvinnans visuella framställning präglas därför av att ställas ut för att tittas på som ett 

sexuellt objekt. Kvinnans roll i populärfilm har därför blivit att fungera som ett erotiskt 

spektakel snarare än för den narrativa berättelsen. Kvinnans roll i film kan ofta snarare stanna 

upp filmens berättelse för att i stället vara något att vila ögonen på innan filmens berättelse 

går vidare (Mulvey 1999: 837). En manlig skådespelare blir däremot inte ett objekt för ”the 

gaze” eller ”the male gaze” utan är snarare ofta som huvudrollsinnehavare det perfekta 

subjektet som handlingskraftigt kan ta kontroll över situationer och driva berättandet vidare 

(Mulvey 1999: 838). Kvinnans roll är i stället sexualiserad och går ut på att visas upp för den 

manliga huvudrollsinnehavaren och publiken (Ibid: 840). Denna uppdelning mellan manligt 

och kvinnligt i film är en del av dem patriarkala strukturer som präglar samhället i stort (Ibid: 

843). 

    Att undersöka hur GQ dirigerar betraktarens blick kommer att vara en huvudsaklig del av 

tolkningen av mitt analysmaterial. Huruvida publiken ser via ”the gaze”, ”the glance” eller 

”the male gaze” blir ett sätt att undersöka hur kvinnor och män framställs på omslagen.  

 

4. Metod 
De 28 representativa omslag jag valt ut kommer jag som sagt att analysera semiotiskt. 

Anledningen till att jag valt att använda mig av just semiotiken är att jag ser det som en 

användbar och tydlig metod för att besvara mina frågeställningar. Jag vill tolka mitt material 

utifrån omslagets helhet för att förstå dess text, symboler och tecken för att förstå vad 

omslagen förmedlar i sin helhet och hur kvinnor och män framställs. I detta vill jag undersöka 

blickar som ett maktredskap och hur framställningen har förändrats från 1950-talet fram till 

2013. 

 

4.1. Semiotik som analytisk metod 
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Semiotik undersöker den mänskliga betydelseproduktionen och intresserar sig för 

kommunikation och meningsskapande. Semiotiken beskriver med andra ord hur vi 

kommunicerar via tecken. Inom semiotiken har det utvecklats olika tolkningstraditioner och 

metod för teckentolkning. Dels inkluderar semiotiken produktion som användande av tecken, 

dels att se, tolka och tyda tecken. Grundtanken med semiotiken är att individer har 

möjligheten att tyda bilder, texter och visuella uttryck som budskap (Eriksson & Göthlund 

2004: 34). Detta innebär att semiotiken utgår ifrån att upphovsmakaren till det visuella 

material man avser att analysera har byggt ett budskap till dess publik (Ibid: 35). En generell 

utgångspunkt inom semiotiken är att en bild kan tolkas som tecken, vilka består av ett uttryck 

och ett innehåll. Man utgår ifrån bildkoder. En kod kan exempelvis förstås utifrån ett 

kulturellt system som organiserar tecken och ger dem mening. En annan utgångspunkt att en 

bild både har ett öppet och ett dolt budskap (Ibid: 36). 

 

4.2. Barthes denotation och konnotation 

När man använder semiotiken försöker man identifiera alla betydande delar i en bild och 

analysera dessa var för sig, i relation till varandra och slutligen vad dessa tecken gemensamt 

har för innebörd i bildens kontext. När man tolkar en bilds budskap är det viktigt att vara 

medveten om dess kontexter och ta hänsyn till dem som är relevanta för den analys man gör. 

Exempel på dessa kontexter kan vara sändarkontext, alltså vilket forum bilden figurerar i, 

vilken kontext mottagaren befinner sig i och den inre kontexten för bilden specifikt. Den inre 

kontexten handlar om vilka grundelement och vilka del- och helbetydelser som finns och hur 

själva bilden arrangerats. Bildens yttre kontext handlar bland annat om förhållande mellan 

bilden och bildtexten. Roland Barthes kallar detta för ”förankring” och menar att en bild 

måste analyseras i samband med bildtexten för att kunna förstås. Denna syn på bildanalys 

förnekar Theo van Leeuwen och Günther Kress, som menar att en bild måste tolkas i sin egen 

storhet. De menar att eventuell bildtext förvisso ska beaktas men att det är viktigt att analysera 

bilden självständigt för att kunna avgöra om textens betydelse bestämmer bildens eller 

tvärtom (Eriksson & Göthlund 2004: 39). 

    Utifrån detta kan man utgå ifrån Roland Barthes terminologi och dela upp bilden i två olika 

nivåer av mening. Dessa två nivåer kallas denotation och konnotation. Denotation innebär att 

man identifierar en bild utifrån vad den föreställer, bildens grundförståelse. Konnotation 

innebär att man efter att ha undersökt bildens denotation tar reda på bildens olika 

merbetydelser, alltså vad bilden ger uttryck för och vad den skapar för associationer (Ibid: 

38). 
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4.3. Semiotikens problem och fördelar 

En nackdel med semiotik är att det går att ifrågasätta huruvida det verkligen går att ”läsa” en 

bild på samma sätt som man läser en text. Semiotiken uppkom som en metod för att tolka text 

och tal och det kan därför finnas en problematik med att bara överta den begreppsapparaten 

och applicera den på ett visuellt material (en eventuell problematik som kan vara nödvändig 

att ta del av men som inte nödvändigtvis behöver vara ett problem) (Eriksson & Göthlund 

2004: 35). Eftersom jag avser att behandla både en bild och dess kontext som består av 

textkommunikation som utger hela omslaget finns det av samma anledning en fördel i att 

semiotiken kommer från analys av textkommunikation. 

    Vidare skapar semiotiken en god grund för att utifrån ett mindre visuellt material skapa sig 

god uppfattning om vilka tecken som kommuniceras. Ett problem kan vara att man avgränsar 

och tolkar sitt material för att bekräfta sin egen tes, något som alltid är en risk när man sitter 

själv och tolkar. 

 

4.4. Tillvägagångssätt och analysverktyg 

Som verktyg för att besvara mitt syfte har jag skapat ett antal frågor att utgå ifrån i min 

semiotiska analys av hur män och kvinnor framställs på GQ:s omslag. Dessa frågor har jag 

konstruerat utifrån den tidigare forskning och teori jag gått igenom. Frågorna kommer att 

fungera som en mall att utgå ifrån när jag analyserar mitt material utifrån kategorierna 

”man/män”, ”kvinna/kvinnor” och ”tillsammans”: 

 

1. Är omslagen konstruerade efter ”the glance”, ”the gaze” eller ”the male gaze”? 

För att avgöra vilken blick omslagen är konstruerade att tittas på med så kommer jag att 

undersöka bildens upplägg, kläder, eventuell rekvisita, ljussättning, kroppsposer, 

ansiktsuttryck och blickar. Relevant text kommer också kunna vägas in i analysen. 

2. Har omslagspersonen ”the come on look”? 

Min definition av ”the come on look” kommer att vara när den betraktade på omslaget inte 

betraktas ovetandes, utan när denne blickar tillbaka mot sin betraktare. Förutom blicken 

kommer jag också lägga stor vikt i kroppsposer och ansiktsuttryck och när dessa tillsammans 

med den mötande blicken skapar ett sexuellt inbjudande att bettrakta. Jag definierar ”the come 

on look” som ett sätt att objektifiera den betraktade, då tillbakablicken blir ett godkännande 

till betraktaren att fortsätta betrakta, något som skapar en mer öppen voyeurism. 

3. Är männen framställda som ”hårda kroppar”? 
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För att fastställa om männen är framställda som ”hård kroppar” kommer jag framför allt att 

leta efter stereotypt ”manliga” poser och ansiktsuttryck och om dessa gör att männen 

porträtteras som starka, tuffa, kaxiga, allvarliga, upptagna eller handlingskraftiga.  

 

5. Analys och resultatredovisning 
Jag kommer att dela upp min analys efter årtionden, omslag och denotation och konnotation. 

Uppdelningen mellan denotation och konnotation sker genom styckesindelning där jag alltid 

börjar med denotation.   

 

5.1.1950-talet: Det välklädda paret och den beundrande kvinnan 

Mellan våren 1958 till och med 1959 har jag utgått från ett material av 16 omslag. Av dessa 

fanns det inget omslag tillhörande kategorin ”kvinna/kvinnor”. Därför har jag valt ut ett 

representativt omslag av sex från ”tillsammans” och ett representativt omslag av tio från 

”man/män” för djupare analys. Jag kommer analysera omslagen var för sig. 

 

  
 

Det första omslaget är från november 1958 och är på en man och en kvinna. Mannen står upp 

med ett vinglas i handen. Kvinnan sitter bakom mannen i ett fönster. Miljön runt omkring är 

inomhus och ser ut att vara lyxig. Bilden är beskuren vid mannens knän och precis under där 

kvinnan sitter. Mannen har på sig en smoking med rödblå kavaj och blå byxor, vit skjorta och 

svart fluga. Kvinnan är klädd i en ljus kortärmad klänning. Kvinnans högklackade skor syns i 

omslagets nedre vänsterhörn. Mannen har en guldring på lillfingret medan kvinnan har 

guldsmycken runt handleden halsen och i öronen. De tittar på varandra. Mannens blick ser vi 
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inte men kvinnans är synlig upp mot mannen. Hennes läppar är rödmålade. Omslaget har 

ingen bildtext.  

    Som publik tittar vi på paret i bilden utan att de verkar medvetna om det då de riktar sin 

uppmärksamhet till varandra. Det är däremot ingen tydlig sexuell laddning i bilden så man 

kan inte riktigt koppla det till ett voyeuristiskt betraktande. Bilden har ingen tydlig 

maktordning mellan mannen och kvinnan men det finns en hel del detaljer som särskiljer hur 

mannen och kvinnan framställs. Mannen har en viss distans till kvinnan då han står framför 

henne med kroppen vänd bort från hennes. Det är som att han endast har tid att vända på 

huvudet för att uppmärksamma henne. Hon å andra sidan sitter ned och är under honom i bild. 

Hennes kroppsspråk visar ett tydligt intresse av honom och ingen annan och det är hon som 

berör honom utan att få någon beröring tillbaka. Framställningen av mannen går delvis att 

kopplas till ”hårda kroppar” då han framställs som för upptagen för att ge henne sin fulla 

uppmärksamhet. Paret tittar som sagt på varandra men publiken får endast se kvinnans ögon, 

vilket skapar en större distans mellan mannen och betraktaren än kvinnan och betraktaren. Jag 

kopplar bettraktandet mest till ”the glance”, samtidigt som jag upplever att omslaget 

innehåller en stereotyp könsuppdelning. 

 

Det andra omslaget är från november 1959 och pryds av skådespelaren Louis Jourdan. 

Jourdan är klädd i svart smoking och fluga med vit skjorta. Ena handen har han i byxfickan 

och i den andra har han ett dryckesglas som han håller upp framför sig. Bilden är tagen från 

medeldistans och är beskuren vid knäna. Han står upp riktad mot publiken i en utomhusmiljö. 

Blicken riktas mot kameran och munnen är stängd och i ett snett leende.  

    Jourdans klädsel, kroppsposition och ansiktsuttryck framställer honom efter ”hårda 

kroppar”. Han ser framgångsrik ut i sin klädsel och hans ansiktsuttryck är allvarligt och 

självsäkert. Att han har ena handen i byxfickan förstärker det avslappnade och självsäkra 

uttrycket ytterligare. Hans blick möter kameran men inte som ”the come on look”, hans blick 

är snarare lekfullt utmanande tillsammans med det sneda leendet, något som skapar ännu mer 

distans till honom. Vi ser på honom med en medkännande blick och vi identifierar honom 

som ett starkt och självständigt subjekt likt ”the glance”.  

 

5.2.1960-talet: Det kärleksfulla paret och den tystade kvinnan 

Under 60-talet har jag utgått från ett material av 81 omslag. Av dessa tillhörde 41 omslag 

kategorin ”man/män”, tre omslag kategorin ”kvinna/kvinnor” och 29 omslag kategorin 

”tillsammans”.  
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På första omslaget från april 1960 ser vi en man och en kvinna. Miljön ser ut som en paradisö 

i ett tropiskt klimat med vit sandstrand och palmblad ovan i bild. Kvinnan står i en båt som är 

uppdragen på stranden och mannen sitter på båtens kant, det finns ett visst avstånd mellan 

dem båda. De tittar varandra i ögonen och kvinnan håller mannens ena arm med två händer. 

Kvinnan ser ut att vara sminkad och iförd läppstift. Mannen har en ljus kostym på sig medan 

kvinnan har en stor blå tröja som går ner till båtkanten. De är båda iförda hatt. Mannens 

ansiktsuttryck ser avslappnat ut medan kvinnans ansikte ser ut att spricka upp i ett leende. 

Omslaget har ingen bildtext. 

    Som paret på omslaget från november 1958 så har paret på det här omslaget varandras 

uppmärksamhet och publiken lämnas åt att bettrakta på avstånd. På samma sätt har även det 

här paret ett avstånd mellan varandra och det är kvinnan som tar på mannen vänd mot honom 

medan hans kropp är vänd bort från hennes. Det är återigen hon som söker hans 

uppmärksamhet. På samma sätt ser vi som publik endast kvinnans ögon och blir återigen 

distanserade från mannen. Omslaget har konstruerats på ett sätt så att vi tittar på det via ”the 

glance”.  

 

Det andra omslaget är på president John F. Kennedy från mars 1962. När omslaget gavs ut var 

alltså Kennedy USA:s 35:e president och miljön ser ut att kunna vara ovala rummet i Vita 

huset. Han står lite snett vid ett skrivbord och är alltså inte riktad mot publiken, hans armar 

hänger avslappnat nedåt längs med kroppen. Han är klädd i en svart kostym, vit skjorta och en 

rödsvart slips. Han tittar lite drömskt bort i samma riktning som kroppen med en viss antydan 

till ett svagt leende. I bakgrunden står en amerikansk flagga.  
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    Det här omslaget skiljer sig lite från majoriteten men jag ansåg det viktigt att ha med då det 

säger mycket om den höga status som GQ har haft och fortfarande har i och med att en 

sittande president valde att vara med på ett av deras omslag. Omslaget kommunicerar via sin 

miljö och Kennedys position makt samtidigt som det på andra sätt frångår en stereotypt 

”manlig” framställning. Att han står riktad bort från kameran skulle kunna ge honom en 

upptagen framtoning och således också en koppling till ”hårda kroppar” men hans svaga 

leende och avslappnade nästan hängiga kroppsposition gör den kopplingen otydlig om 

överhuvudtaget relevant.  

 

Det tredje omslaget från vintern 1965-66 pryds av sångaren och skådespelerskan Barbra 

Streisand. Det är en närbild och fokus ligger på hennes ansikte och bara axlar. Bakgrunden är 

rosa. Kroppen är riktad snett mot kameran men ansiktet och blicken är riktad direkt mot 

publiken. Hennes mörka hår är kortklippt på sidorna och hon har en lugg som ligger snett 

över pannan. Hennes ansiktsuttryck är i övrigt svårt att tyda då hennes ansikte täcks av ett 

presentsnöre som knutits över hennes mun. I snöret hänger en presentlapp där det står ”Do not 

open until christmas”. 

    Bildens framställning har en tydlig ”the come on look” då Streisand uppfattas som naken 

och hennes blick är inbjudande och har en sexuell koppling. Hon bjuder in och välkomnar 

betraktaren att just betrakta. Streisand blir ett objekt för ”the male gaze” vilket görs ännu mer 

tydligt med presentsnöret som täcker hennes mun tillsammans med lappens budskap. Hon är 

en present till den manliga bettraktaren. Presenten kan tänkas vara fellatio då bildens helhet 

skapar en tydlig koppling till just det. 

 

5.3.1970-talet: Trånande kvinnor och hårda män 

Under 70-talet har jag utgått från ett material av 83 omslag. Precis som under 1950-talet fanns 

det inget omslag som tillhörde kategorin ”kvinna/kvinnor”. 41 tillhörde däremot kategorin 

”man/män” och 40 kategorin ”tillsammans”. 
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Det första omslaget är från vintern 1969-70 och pryds av en man och en kvinna som fotats 

underifrån ur ett långdistansperspektiv på en båt. I bakgrunden ser vi ett stort segel och en blå 

himmel där ljuset från en sol skymtar i ena hörnet. Mannen står bredbent med ena handen 

knuten mot höften medan han håller ett grovt rep i den andra handen som sträcker sig från 

mannens grepp snett uppåt ur bild mot kameran. Mannen som är klädd i en randig dräkt har 

ett allvarligt ansiktsuttryck och blickar nonchalant upp och bort från kvinnan som ligger 

iklädd en rosa och blå bikini och hatt. Kvinnan ligger vid mannens fötter och hennes blick går 

snett ut ur bild i samma riktning som repet.  

    Det första jag tänker på när jag ser bilden är den för mig tydliga kopplingen mellan det 

grova repet och mannens kön. Hur han håller repet och hans bredbenta kroppsposition skapar 

den kopplingen tillsammans med kvinnans trånande blick som ser ut att kunna möta repets 

slut utanför bild . Hela mannens framtoning går efter ”hårda kroppar” genom denna symbolik 

då han framställs som tuff, kaxig och allvarlig. Han verkar dessutom för upptagen för att 

överhuvudtaget uppmärksamma kvinnan då hans blick nonchalant är vänd bortåt. Kvinnan är 

till skillnad mot mannen avklädd. Hon framställs efter ”the male gaze” och hon framställs 

som tydligt underordnad mannen med en sexuellt laddad framtoning. Denna maktordning blir 

ännu tydligare då hon avklädd ligger vid mannens fötter.  

 

Det andra omslaget är från oktober 1972 och är på en man och en kvinna. De sitter bredvid 

varandra i baksätet av en bil. Mannen har beiga byxor, röd skjorta med en vit tröja över och 

en skinnjacka. Kvinnan ser ut att ha höga mörka jeans och en kort ljusblå tröja med vit krage 

som är öppen nästan hela vägen ner till tröjslutet. Kvinnan håller ena handen runt mannens 

ena arm och den andra handen lätt vilande mot den egna bröstkorgen. Hon har rödmålade 
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naglar och läppar och blickar sensuellt upp mot mannen. Mannen har däremot en bister 

uppsyn och tittar nonchalant bort från kvinnan.  

   Omslaget påminner på många sätt om parbilderna från 1950- och 1960-talet men 

maktfördelningen mellan man och kvinna har gjorts ännu tydligare. Som tidigare är det 

kvinnan som rör mannen och ger honom sin fulla uppmärksamhet och blick men han tittar 

inte längre tillbaka utan verkar helt ointresserad av henne. Kvinnans självberöring skiljer sig 

också från tidigare och sexualiserar kvinnan ytterligare. Han framställs tydligt efter ”hårda 

kroppar” med sitt allvarliga ansiktsuttryck. Han ser stark och tuff ut i sin skinnjacka och det 

ser ut som hennes trånande irriterar honom som om han vore för upptagen för att ta tag i 

hennes uppvaktande av honom. Jag upplever att vi konstrueras att titta via ”the male gaze” då 

mannen är distanserad från både henne och publiken medan ljussättningen ligger på hennes 

bröstkorg och fokuserar på hennes självberöring.  

 

Det sista omslaget är från april 1975 och pryds av skådespelaren Martin Sheen. Han står lutad 

mot en röd husvägg iförd röd skjorta med vita ränder och en blå jeansjacka. Bilden är tagen 

från medeldistans och är beskuren vid hans midja. Ena handen har han avslappnat i fickan 

medan han lutar sig på den andra armbågen mot en stol eller liknande. Han håller även i något 

som ser ut att vara en vit cowboy-hatt. Ansiktet är vänt mot kameran och blicken riktar sig 

mot en tänkt bettraktare. Munnen är sluten och han har ett fundersamt ansiktsuttryck. 

Bildtexten lyder ”Actor Martin Sheen goes west”. Omslaget har även ytterligare en textspalt 

där det bland annat står ”15 good-time ranches where you can play cowboy”  

    Bilden och bildtexten skapar en uppenbar koppling till en manlig stereotyp, cowboyen, som 

har starka kopplingar till ett maskulint ideal och ”hårda kroppar”. Hans blick som möter 

kameran har inte heller något med ”the come on look” att göra då blicken tillsammans med 

hela hans uttryck snarare skapar en utmanande distans till betraktaren än någon inbjudan.  

 

5.4.1980-talet: Det mansdominerade årtiondet 

Under 1980-talet har jag utgått från ett material av 118 omslag. Årtiondet präglades av män 

på omslagen då hela 107 stycken tillhörde kategorin ”man/män”. Som under 1950- och 1970-

talet fanns inget omslag från kategorin ”kvinna/kvinnor”. De övriga tillhörde kategorin 

”tillsammans”.  
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Det första omslaget är från juni 1989 och pryds av skådespelaren Jeff Goldblom och 

skådespelerskan Geena Davis. Bilden är tagen från medeldistans och Goldblom sitter i en 

soffa medan Davis står och håller om honom bakifrån samtidigt som han har lagt ena handen 

på hennes ena hand. Han är klädd i ljus kostym och vit skjorta och hon i en gul axelbandslös 

klänning som slutar precis ovanför brösten. Båda är vända mot kameran med blickarna mot 

publiken. Bildtexten lyder ”Jeff Goldblom and Geena Davis: Hollywood’s most adorable 

couple”. 

    1980-talets parbild skiljer sig mycket från tidigare årtionden då parets blickar möter 

kameran i stället för varandras. Det är inte heller enbart kvinnan som berör mannen utan han 

besvarar hennes beröring. Omslaget har en mycket mer jämställd framtoning vilket förstärks 

av bildtexten som inte särskiljer mannen och kvinnan. Hennes blick är mer välkomnande än 

hans men har inte en sexuell inbjudan likt ”the come on look”. Hennes leende och hans lite 

mer kaxiga ansiktsuttryck tillsammans med hennes något mer utmanande klänning skiljer 

dem åt men inte markant. Betraktaren konstrueras att se paret genom ”the glance”.  

 

Det andra omslaget är från oktober 1986 och pryds av skådespelaren Bruce Willis. Han står 

framför en vit bakgrund iklädd en grårandig kostym med vit- och blårandig skjorta och rödvit 

slips. Han slänger en beige trenchcoat över ena axeln så att handen vidrör axeln. Kroppen är 

riktad snett och det ser ut som att han är mitt i ett steg på väg ut ur bild. Ansiktet är riktat mot 

kameran och blicken möter publiken. Han ler och har ett självsäkert ansiktsuttryck. Bildtexten 

lyder ”Bruce Willis Moonlightning’s brash bad boy”. 

    Till skillnad från tidigare årtiondens vanliga framställning av män så ler han mot kameran 

vilket ger ett välkomnande intryck när hans blick riktas mot publikens. Blicken ger däremot 
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ingen sexuell inbjudan. Vi konstrueras att titta på omslaget via ”the glance”. Bilden är 

tvetydig så det är svårt att kategorisera den helt efter ”hårda kroppar”. Att han är på väg ut ur 

bild skapar känslan av att han är upptagen och måste skynda iväg till något och bildtexten har 

också en koppling till den manliga ”hårda” stereotypen men i sin helhet anser jag att den faller 

utanför begreppet.  

 

5.5.1990-talet: Avslappnade män och inbjudande kvinnor 

Under 1990-talet har jag utgått från ett material av 120 omslag. Likt 1980-talet bestod en stor 

del av dessa av på män. Parbilderna började däremot bli ovanligare samtidigt som det går att 

se en tydlig ökning av omslag på enbart kvinnor. 102 omslag kategorin ”man/män”, 16 

omslag kategorin ”kvinna/kvinnor” och två omslag kategorin ”tillsammans”. Jag kommer att 

analysera omslagen parvis.  

 

   
 

Det första omslaget är på skådespelaren George Clooney från mars 1995, det andra på 

skådespelerskan Uma Thurman från februari 1995. Clooney är iförd grå kostym, skjorta och 

slips. Han sitter ned med benen i kors och lutar sig bakåt samtidigt som han håller upp sig 

själv med armarna. Han lutar sitt huvud en aning nedåt och tittar upp så att blicken möter 

kameran. Hans mun är stängd men leende och har ett vänligt ansiktsuttryck.  

    Thurman sitter ned på huk iförd en vit klänning eller ett vitt nattlinne. Hon balanserar med 

händerna i marken och armarna framför kroppen. Hennes ansikte är riktat direkt mot kameran 

som blicken möter. Hennes mun är stängd. Det blonda håret ramar in ansiktet och går ner över 

axlarna. Bildtexten lyder ”… and God created Uma”. 
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Bilderna har många likheter men symboliken i bilderna skiljer sig åt. Clooney framställs inte 

efter ”hårda kroppar” utan hur han sitter och sättet han lite försynt blickar upp mot kameran 

framställer honom som känslosam och nästan ”gullig” och konstruerar oss att titta tillbaka via 

”the glance”. Framställningen av Thurman är för mig en konstruktion för ”the male gaze”. 

Hennes kattlika sittposition, klädsel och blick (”the come on look”) tillsammans med 

bildtexten gör att betraktaren välkomnas att granska henne med sexuella konnotationer. 

Samtidigt så har Thurman ett ganska kaxigt och självsäkert ansiktsuttryck som gör bildens 

betydelse något tvetydig.  

 

   
 

Det första omslaget är på skådespelaren Robert de Niro från januari 1991, det andra på 

skådespelerskan Julia Roberts från februari 1991. Det förstnämnda omslaget är en närbild på 

de Niro där bilden är beskuren på ett sätt så att vi bara ser hans axelparti, ena hand och huvud. 

Han är klädd i blå kavaj, vit skjorta och mönstrad slips. Den synliga handen vilar ledigt mot 

hans haka, hans mun är stängd och ansiktsuttryck avslappnat. Hans blick möter inte riktigt 

betraktaren utan är något riktad ut åt höger. 

    Roberts sitter ned med ena sidan av kroppen mot kameran. Bilden är tagen från 

medeldistans och bakgrunden är vit. Den synliga armen använder hon som stöd mot golvet 

och det ena låret blottas på väg ut ur bild då det sticker fram under den stora vita skjortan som 

hon har på sig. Skjortan är uppknäppt på ett sätt så att den hänger ner över ena axeln så att ena 

bröstet delvis blottas. Hennes bruna hår går vid sidan av ansiktet ner över kroppen. Hennes 

huvud är riktat mot kameran och hennes blick möter betraktaren samtidigt som hon ler brett.  
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Omslagen, som kom månaden efter varandra, visar en vanlig framställning av män och 

kvinnor på GQ:s omslag från 1990-talet och framåt. Den självsäkra mannen i kostym och den 

inbjudande och lättklädda kvinnan. de Niro vänder nonchalant blicken bort från kameran och 

verkar inte bry sig om att han blir fotograferad. Den antydan man kan se till ett leende upplevs 

mer som ett kaxigt nonchalerande medan Roberts breda leende är varmt och välkomnande 

samtidigt som hennes blick möter kameran. Hennes stora skjorta antyder att den egentligen 

tillhör en man och skapar en stereotyp bild av den sexiga kvinnan som lånar sin mans skjorta 

på morgonen. Kopplingen till ”the come on look” finns men hennes ansiktsuttryck och 

kroppsposition inger inte ett tydligt sexuellt inbjudande, snarare ett lekfullt. Vi konstrueras 

ändå att se bilden utifrån ”the male gaze” eftersom hon framställs efter hennes kropp och 

sexuella tillgänglighet. Vidare så kan de Niros upptagna och nonchalanta uttryck kopplas till 

”hårda kroppar”. 

 

   
 

Det första omslaget är på modellen och TV-personligheten Tyra Banks från februari 1996 och 

det andra på skådespelaren Robert Downey Jr från januari 1993. Downey Jr är dessutom 

omgiven av fyra kvinnor. På det första omslaget ser vi Tyra Banks som sitter i vatten. Ben 

och underarmar är under vattenytan men vi ser hennes överkropp som slutar vid vattenytan 

strax över naveln. Man kan även skymta en del av hennes ena lår. Hon har på sig en svart 

bikiniöverdel och hennes överkropp och ansikte är riktad mot kameran. Blicken är intensiv 

och möter betraktaren. Hennes långa hår är blött av vatten och ligger slarvigt längs med ena 

kinden och sedan ner över axlar och ena bröstet. Hennes mun är lite öppen så vi ser delar av 

hennes framtänder. Hennes ögon och bröst är i bildens fokus. Bildtexten lyder ”Wouldn’t you 

take a dip with Tyra Banks?”. 
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    På det andra omslaget ser vi Robert Downey Jr tillsynes utklädd till Charley Chaplin, något 

som bekräftas av bildtexten ”Robert Downey Jr is Chaplin”. Han har svart smoking, vit 

skjorta och svart fluga och hatt. Han ler och blicken möter betraktaren. Med ena handen håller 

han i hatten. Omkring honom har han fyra kvinnor iklädda korta klänningar och byxdresser. 

De två som står bredvid honom tar och klänger en aning på honom medan de två andra står en 

bit bort och den ena håller den andra över axlarna. Fokus är tydligt på kvinnornas långa ben 

som förstärks med att samtliga sträcker ut sina ben eller på olika sätt drar upp sina klänningar. 

Allas blickar möter kameran förutom en som sneglar ner mot Downey JR. Bildens bakgrund 

är vit.  

 

Bilden på Banks är tydligt konstruerad efter ”the male gaze” då miljön, kroppens 

positionering, klädsel (eller brist av klädsel), ansiktsuttryck och blick alla bjuder in till en 

sexuellt laddad betraktelse. Hennes blick möter betraktarens i ”the come on look” som skapar 

känslan av att hon vill bli betraktad. Hon får däremot inte en egen röst då det är bildtexten 

som undrar om publiken inte skulle vilja vara där tillsammans med henne. Vidare så präglas 

bilden på Downey Jr endast delvis av ”the male gaze”, då Downey Jr själv inte utsätts för den, 

bara kvinnorna runt om honom. Han framställs som lekfull i sin roll som Chaplin medan 

kvinnorna antingen blickar intresserat mot honom eller inbjudande via ”the come on look” 

mot publiken. Det ser ut som att de vill att publiken ska sluta att betrakta på avstånd och vara 

med i stället.  

 

5.6.2000-talet: Att bli vuxen, politiska kampanjer och en naken ”bög” 

Under 2000-talet har jag utgått från ett material av 127 omslag. Av dessa tillhörde 88 omslag 

kategorin ”man/män”, 37 omslag kategorin ”kvinna/kvinnor” och två omslag kategorin 

”tillsammans”.  
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På det första omslaget ser vi artisten och skådespelaren Justin Timberlake från september 

2004 och på det andra skådespelerskan Katie Holmes från april 2002. Timberlake är iförd 

brun kostym och slips, vit skjorta och en grå rock. Han håller i en flaska Guinness i ena 

handen och den andra har han avslappnat bakom huvudet, som om han kliar eller fixar till det 

kortklippta håret. Hans ansiktsuttryck är allvarligt och munnen är sluten och hans huvud är 

lutat en aning nedåt så att hans blick riktas upp mot betraktaren. Bildtexten lyder ”Justin 

Timberlake grows up”.  

    Holmes verkar sitta naken i en säng med vitt täcke och lakan. Täcket täcker hennes bröst, 

mage och kropp under midjan. Hon sitter framåtlutad mot vad som kan antas vara hennes 

knän med blottad rygg. Hennes enda synliga arm och hand används för att hålla det långa 

bruna håret borta från ansiktet. Det enda hon verkar ha på sig är ett tunt armband i guld på den 

synliga armen. Hennes blick riktas mot betraktaren, hennes mun är sluten men med en 

antydan till ett leende. Bildtexten lyder ”Katie Holmes: she’s a big girl now”. 

 

Trenden från 1990-talet och GQ:s föreställning om ”maskulint” och ”feminint” blir allt 

tydligare och under 2000-talet fanns det många övertydliga exempel där omslagen på 

Timberlake och Holmes är ett av dessa. För att förstå detta är det viktigt att utgå ifrån 

omslagens bildtexter, som båda går ut på att Timberlake och Holmes håller på att bli vuxna, 

för att ha det som en grund att utgå ifrån när man tittar på hur GQ väljer att porträttera en man 

respektive en kvinna som vuxit upp. Timberlake är uppklädd i flera lager kläder och håller i 

en flaska öl, han har ett kaxigt ansiktsuttryck och trots att han tittar in i kameran så är blicken 

inte inbjudande. Man får en känsla av att man vill vara som honom och ha det han har och i 

stort sett alla komponenter i omslaget går att koppla till ”hårda kroppar”. I motsats till detta så 
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verkar det som att den vuxna kvinnan helst är naken hemma i sängen. Holmes uttryck är en 

typisk konstruktion för ”the male gaze” och hennes blick blir en tydlig inbjudan för 

betraktaren att fortsätta titta. Hon ler ett svagt leende som för att visa att hon är glad att han är 

där och studerar henne, utan att det är glädje som hon egentligen utstrålar.  

 

   
 

På det första omslaget finns president Barrack Obama från september 2007 och på det andra 

skådespelerskan Jennifer Aniston från januari 2009 (samma månad som Obama tillträde som 

USA:s 44:e president). Obamas omslag är två år innan han tillträdde som USA:s 44:e 

president och under hans period som presidentkandidat. På bilden är han iförd en blåkostym, 

vit skjorta och blå slips. Bilden är beskuren så vi ser större delen av hans överkropp och delar 

av hans överarmar som följer hans överkropp nedåt och ur bild. Fokus är tydligt på hans 

ansikte. Hans blick riktas direkt mot kameran och hans ansiktsuttryck är avslappnat, 

inbjudande och han har ett stort leende. Bildtexten lyder ”Barack Obama rules. On the road 

with the great contender”. 

    Aniston är enbart iförd en blå-, vit- och rödrandig slips som hänger runt nacken utan att 

vara knuten. Hon håller i slipsens nedre delar med båda händerna på ett sätt så att hennes 

handleder täcker hennes bröst. Hon sitter ned och hennes ben korsas på ett sätt så att hennes 

underliv täcks. Bilden är beskuren på ett sätt så att hennes högra ben går ur bild så vi inte ser 

hennes ena fot. Hennes blonda hår täcker utkanten av hennes ansikte och går ner över axlarna 

mot brösten. Hennes ögon, det ena delvis täckt av håret, riktas ut mot betraktaren. Hon ler och 

hennes ansiktsutryck är inbjudande. Bildtexten lyder ”Is it just us or is Jennifer Aniston 

getting hotter?”. Övrig text på omslaget lyder bland annat ”Yes, we can >dress great for under 

$100” och ”USA! USA! From JFK’s iconic prep to Obama’s laid back-cool”.  
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Likt omslagen på Timberlake och Holmes är även dessa bra exempel på vilken roll män och 

kvinnor får på omslagen. Dessa omslag är båda uppenbart politiska och stöttande av Obama 

och Demokraterna i USA, något som en del av texten på Anistons omslag styrker. Hennes 

slips kan ses som en symbol för det politiska USA och tillsammans med omslagstexten en 

glädje över Obamas vinst. Aniston blir ett objekt med en sexuellt laddad kropp att använda sig 

av i männens politiska kampanj. Hon blickar lekfullt mot sin publik med ett vänligt 

ansiktsuttryck och leende som att hon är väldigt nöjd med att bli bettraktad. Obama beskrivs å 

andra sidan med text efter hans yrke och bedrifter med ord som ”rules” och ”great”. Lika 

tydligt som Aniston betraktas genom ”the male gaze” betraktas Obama via ”the glance” och 

Anistons ”the come on look” finns inte i Obamas blick som i och för sig är välkomnande, men 

inte sexuellt laddad.  

 

 
 

På det första omslaget ser vi skådespelaren Sasha Baron Cohen från juli 2009 och på det 

andra fotomodellen och skådespelerskan Gisele Bündchen från juli 2008. Sasha Baron Cohen 

är genom både bild och bildtext tydligt i sin homosexuella karaktär Brüno. Cohen är helt 

naken och sitter snett så att vi ser honom från sidan. Hans högra och närmsta arm går upp mot 

ansiktet och mot kroppen så att större delen av hans överkropp täcks medan han lätt smeker 

sig själv vid nyckelbenet med fingertopparna så att handen vilar mot kroppen under hakan. 

Den andra armen går nedåt och utåt mot hans högra knä som han också berör lätt. Hans högra 

kroppssida är alltså ut mot publiken och hans ena lår, delar av rumpan och den högra 

överarmen är i fokus. Huvudet är däremot vridet så att vi ser ansiktet framifrån. Blicken är 

intensiv och riktad mot betraktaren, munnen är sluten men med något putande läppar. Det 
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blonderade håret går snett över pannan ned till ögonen. Omslagets tema presenteras ihop med 

bildtexten och lyder ”No joke! It’s our #ü@%ing comedy issue! (and our first nude cover, 

sorry)” och fortsätter ”From Borat to Brüno, Sasha Baron Cohen reveals his most outrageous 

character yet”. 

    Bündchen sitter i en säng med ett vitgult täcke virat kring ena låret. Hon sitter likt Cohen 

men i motsatt riktning. Förutom täcket är hon iförd ett par vita knästrumpor med svarta ränder 

och en svart BH. Vi ser kroppen från sidan med fokus på det vänstra låret, delar av rumpan 

och sidan av hennes överkropp. Det vänstra knäet är under täcket medan det högra sticker 

fram. Hennes vänstra arm går ned mot täcket och lite vinklat ut från kroppen och täcker stora 

delar av hennes bröst. Hennes högra hand är vinklad så vi ser hennes handrygg och fingrar 

som hon ser ut att smeka den andra armen med. Huvudet är vridet så att ansiktet kan ses snett 

framifrån. Hennes blonda hår går ut från ansiktet och ner mot axlarna. Huvudet lutas bakåt 

och hennes blick riktas mot betraktaren. Hennes mun är öppen på ett sätt som lämnar en smal 

springa mellan läpparna. 

 

Brünos ”homosexualitet” blir synonym med en ”feminin” framställning vilket görs tydligt 

med bildens humoristiska koppling. Bildtexten gör klart och ber om ursäkt för att det är deras 

första helnakna omslagsbild, nakenhet som annars tilldelas kvinnor får alltså spelas ut helt när 

den stereotypa bilden av ”bögen” visas. De beskriver även Brüno som ”outrageous”. Brünos 

poser och ansiktsuttryck har tydliga kopplingar till det ”feminina” och är nära identiska med 

Bündchens. Självberöringen med båda händerna är oerhört lika på de båda omslagen och 

ansiktsuttrycken med putande läppar och längtande, nästan vädjande, blickar är också slående 

lika. Skillnaden är att Brüno ska vara en humoristisk bögstereotyp medan Bündchen 

framställs precis som kvinnor vanligtvis gör, där hennes huvud är lutat snett bakåt som en 

symbol för underkastelse. Båda omslagen präglas av ”the male gaze” och ”the come on look”, 

men Brüno hela tiden med en komisk underton.   

  

5.7.2010-talet: Den sexuellt laddade kvinnan 

Under 2010-talet har jag utgått från ett material av 54 omslag. Av dessa tillhörde 44 omslag 

kategorin ”man/män”, åtta omslag kategorin ”kvinna/kvinnor” och två omslag kategorin 

”tillsammans”. Tendensen sen 1990-talet med fler kvinnor och färre par håller alltså i sig och 

2010-talet består av män i kostym och avklädda kvinnor. 
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Det första omslaget är på skådespelaren Shia LaBeouf från april 2010, det andra på 

skådespelerskan Michelle Williams från februari 2012. LaBeouf är iklädd grå kavaj, 

gråvitrandig skjorta och en mörkblå slips med mörkgröna och vita diagonala streck. Närbilden 

är beskuren en bit under hans bröstparti och vi ser bara delar av armarna och ena handen. 

Fokus ligger framför allt på hans ansikte. Med den synliga handen drar han lite i sin 

skjortkrage och huvudet är riktat snett nedåt åt vänster. Blicken går snett uppåt och riktas mot 

betraktaren. Munnen är sluten och ansiktsuttrycket är allvarsamt och lite tillbakadraget.  

    Williams är klädd i trosor och BH i beige och svart och med en beige kofta löst hängande 

om axlarna, där den ena axeln är helt blottad. Hon sitter med benen liggande snett över 

varandra mot betraktaren. Låren täcker stora delar av trosorna. Hennes armar och händer är 

placerade nedåt som stöd för kroppen och är placerade bakom kroppen. Hennes bröstparti, 

mage, nyckelben och ansikte är i fokus genom ljussättningen. Hennes blonda lockiga hår går 

ner i pannan för att sedan falla ut från ansiktet och ned mot axlarna. Hennes blick är riktad 

mot publiken och hon har rödmålade, halvöppna läppar. Bildtexten lyder ”This just in! Who 

knew Michelle Williams had this body?” och ”The lust list: The women we’re watching rise 

in 2012”.  

 

LaBeouf har en ganska pojkaktig framtoning då han lite osäkert drar i skjortkragen och med 

huvudet på sned försiktigt tittar in i kameran, vilket skapar en känsla av att han söker efter 

betraktarens bekräftelse. Hans något kaxiga ansiktsuttryck skapar snarare en känsla av ett 

försök att hävda sig mer än att han faktiskt lyckas. Samtidigt är den bekräftelse han söker inte 

alls samma bekräftelse som Williams. Hennes bild påminner mer om en godkännande 

voyeurism och ”the come on look” där hon bjuder in den betraktande och ber om hans 
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godkännande. Sättet hon sitter i skapar en känsla av osäkerhet där hon trevande visar upp sig 

samtidigt som ljussättningen fokuserar på de kroppsdelar som är mest sexuellt laddade. Ett 

tydligt exempel på ”the male gaze” där texten förstärker omslagets budskap ytterligare och 

kopplar kvinnors kroppar som nyckeln till deras framgång. 

 

 
 

Det första omslaget är på skådespelaren Michael Fassbender från juni 2012 och det andra på 

fotomodellen och skådespelerskan Kate Upton från juli 2012. Båda är närbilder. Fassbender 

är klädd i grå kavaj, vit skjorta och blå slips. Bilden är beskuren vid bröstkorgen och han är 

uppställd så att vi ser honom rakt framifrån. En arm som tydligt ska tolkas som en kvinnoarm 

finns med på omslaget, vars hand är varsamt placerad på hans ena kind. Naglarna är målade 

röda. Vidare är hans mun stängd och i ett snett leende. Blicken riktas mot betraktaren och 

ansiktsuttrycket är lugnt, nöjt och självsäkert. Bildtexten lyder ”Amp up your sex appeal. 

Learn from this guy *Michael Fassbender”. 

    Upton är iförd en rödblå-randig bikiniöverdel med vita stjärnor. Bilden är beskuren precis 

under hennes bröst och vi ser enbart delar av hennes armar. Den ena armen är riktad uppåt 

över hennes kropp och hon har en röd-, blå- och vitrandig glass i handen som hon har fört till 

sin öppna mun. Hon ler samtidigt som hon slickar på glassen. Hennes blick riktas mot 

betraktaren och hon har ett avslappnat och lekfullt utryck. Hennes blonda hår ligger längsmed 

ansiktet och ner mot ena axeln och sträcker sig på andra sidan ner mot ena bröstet. Fokus i 

bilden ligger på hennes bröst, slickandet på glassen och hennes blick mot betraktaren. 

Bildtexten lyder ”O beautiful… Kate Upton the newest reason to love your country”. 
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Fassbender har ett självsäkert ansiktsuttryck och ett kaxigt snett leende samtidigt som han 

utmanande tittar in i kameran. Han verkar för upptagen för att ge kvinnan, som borde stå till 

vänster om honom, någon uppmärksamhet. Bildtexten och kvinnohanden som smeker hans 

kind kopplas tillsammans till hans starka sexuella attraktion, som han har utan självberöring 

eller en utmanande klädsel. Som publik konstrueras vi att vilja vara honom genom en 

förstående och medkännande blick. Han är den perfekta ”manliga” stereotypen av ”hårda 

kroppar” som män uppmanas att eftersträva. Uptons omslag är konstruerat efter ”the male 

gaze” där fokus riktas till sexuellt laddade delar av hennes kropp som bröst och mun samtidigt 

som hon lekfullt och roat ger sitt godkännande till ett voyeuristiskt betraktande. Glassen 

fungerar som ersättare av det manliga könet och Uptons slickande har en tydlig koppling till 

att hon vill erbjuda sin betraktare fellatio. Bildtexten och färgerna på bikini och glass uppger 

att USA ska vara stolta över vad Uptons kropp och mun har att erbjuda.  

 

   
  

Det första omslaget är på skådespelaren Bryan Cranston från augusti 2013, det andra på 

artisten Beyoncé från februari 2013. Cranston är klädd i grå kavaj, ljusblå skjorta och grå 

slips. Hans står riktad mot kameran med armarna avslappnat längsmed sidorna. Bilden är 

beskuren vid första kavajknappen. Ansiktet och blicken är riktade mot kameran och han ler 

stort. Bildtexten lyder ”Breaking badass Bryan Cranston & the finale of the greatest show on 

TV”.  

    Beyoncé är klädd i ett par leopardmönstrade trosor i rött och svart och en ljusblå t-shirt med 

vitt tryck. Hon har en kraftig guldkedja runt halsen och ena handleden och en tunnare 

guldkedja som hänger längsmed överkroppen. Hon står uppställd mot publiken med benen 

ihop och putande rumpa. Överkroppen är aningen böjd framåt som en båge och hon håller upp 
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armarna med händerna i håret bakom huvudet. Placeringen av kroppen och de lyfta armarna 

gör att hennes korta tröja lyfts och blottar underdelen av hennes bröst. Huvudet är lutat bakåt 

och blicken är riktad mot betraktaren. Munnen är halvöppen och det blonda håret lockar sig 

ned över axlarna och luggen hänger lite slarvigt snett över hennes högra ansiktshalva. 

Bildtexten lyder ”The 100 sexiest women of the 21th century starting with Beyoncé”. 

 

Återigen har vi ett omslag på en man som genom bild och bildtext fokuserar på hans yrke och 

karriär och ett omslag på en kvinna som med bild och bildtext fokuserar på hennes kropp och 

värde som sexuellt objekt för ”the male gaze”. Cranston är uppklädd i kostym och han är glad 

över sin lyckade karriär som presenteras med bildtext. Hans blick möter publiken och skapar 

en känsla av ömsesidig förståelse över hans glädje och konstruerar publiken att möta hans via 

”the glance”. Bilden har däremot ingen tydlig koppling till ”hårda kroppar”. Vidare så möter 

Beyoncé betraktaren flirtigt med blicken samtidigt som hon rufsar till och leker med håret. 

Hennes klädsel, kroppsposition och ansiktsuttryck blir tillsammans med ljussättningen ett 

inbjudande att undersöka hennes halvnakna kropp. Den tunna guldkedjan fungerar på ett sätt 

som blickens vägledare när den följer kroppen ut mot hennes höfter. Om bilden i sig inte vore 

tillräckligt för att bekräfta att Beyoncé är där för att tittas på så förstärker bildtexten detta 

ytterligare då den förklarar att hon är först ut av de 100 kvinnor som ska listas som 2000-

talets sexigaste.  

 

6. Slutsatser och diskussion 
 

6.1. Könsroller 

Skillnaderna mellan hur män och kvinnor framställs på GQ:s omslag är många och 

grundläggande på ett sätt som gör det tydligt att män och kvinnor ses som olika och måste 

förhålla sig till könsskillnader, strukturer och regler. Ett stort problem är att dessa 

könsskillnader presenteras på ett sätt så att de ska uppfattas som ”naturliga” som Eriksson & 

Göthlund (2004) uttrycker det. De beskriver också ”gender display” som handlar om att vi får 

en könstillhörighet direkt när vi framträder. Denna uppdelning mellan könen är mycket 

tydliga på GQ:s omslag men kan alltså vara svåra att upptäcka om man inte är medveten om 

det. Kvinnor fungerar antingen som sexuellt laddade kroppar eller som ett trånande bihang till 

mannen och finns där för att stärka mannens position som dominant och distanserad från 

känslor. Det senare ser jag på de parbilder jag analyserat där mannen hela tiden har en viss 

distans mot kvinnan som i sin tur öppet visar sin attraktion till mannen med blickar, beröring 
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och självberöring. Kvinnans kropp dras till mannen medan mannen alltid verkar upptagen 

med något viktigare. Dessa män framställs genomgående, helt eller delvis, efter ”hårda 

kroppar” där deras ansiktsuttryck, kroppsposition och kläder inger ett allvar, en upptagenhet 

och en distans till djupare känslor. Detta förmedlar idén om mannen som känslokall men 

handlingskraftig och skapar en manstillhörighet där män lär sig att hela tiden ha känslomässig 

distans till sig själva och till kvinnor. Även om männens blickar ofta möter kameran så är det 

inte med samma inbjudande blick som ”the come on look”. Männens blickar är snarare 

utmanande och skapar ytterligare distans till publiken, där känslor som glädje och sorg 

mycket sällan visas. 

    De begrepp som jag gått igenom i min teoridel och senare använt som analysverktyg har 

varit väldigt användbara för att förstå mitt material och tolka bildernas olika symboler, 

budskap och tecken. I min analys insåg jag att ”the gaze” inte var lika relevant att använda 

som ”the male gaze”, då den objektifierande blicken som faller på kvinnan enligt mig är en 

manlig konstruktion. Jag anser dock att ”the gaze” fortfarande blev relevant att ha med då 

begreppet hjälpte mig att inte förutsätta att den objektifierande blicken var en manlig 

konstruktion i början av min analys. Eftersom min analys till stor del gick ut på att undersöka 

blickar blev ”the come on look” ett viktigt verktyg eftersom det annars hade varit svårt att 

skilja på den manliga distanserade blicken och den kvinnliga inbjudande. Vidare så var även 

bildtexten en viktig del av min analys då den ofta förstärkte bildens budskap och gjorde det 

lättare att förstå vad blickar, ansiktsuttryck och kroppsposer betydde.  

 

Jag upplever framför allt omslagen på kvinnor, men även på män, som avhumaniserande. GQ 

blir en del av de patriarkala strukturer som framställer män som känslokalla och empatilösa 

och kvinnor som sexuellt laddade kroppar vars enda funktion är att tillfredsställa mannen. 

Dessa strukturer sätter män i en maktposition där de kontrollerar den ”underlägsna” kvinnan 

samtidigt som mannen också blir förtryckt i att inte få möjligheten att visa känslor. Jag anser 

att en feministisk prägel på dessa omslag skulle frigöra både män och kvinnor från det 

förtryck som upprätthålls av dem patriarkala strukturer som genomsyrar hela samhället. Som 

man har jag personligen fått lära mig att hela tiden ha en känslomässig distans till allt jag gör 

och känner och även fast inte GQ har påverkat just mig personligen så menar jag att GQ 

avslöjar den dominerande patriarkala samhällsstrukturen vi alla lever under. Som man är jag 

trots detta den stora vinnaren då jag aldrig behövt se mig själv objektifieras på det sättet 

kvinnor strukturellt blir i dessa sammanhang. I praktiken borde mina resultat visa att det 

behövs en förändring i hur män och kvinnor framställs i dessa sammanhang. 
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6.2. Historisk förändring 

Män har genomgående varit med på flest omslag under hela tidsperioden jag har undersökt, 

den förändring som skett har varit att parbilderna som var vanligt förekommande fram till och 

med 1970-talet började minska under 1980-talet och försvann nästan helt från och med 1990-

talet, samtidigt så ökade omslagen med kvinnor mer och mer från 1990-talet och framåt. På 

samma sätt har den till en början ganska vanliga långdistansbilden gått till det allt vanligare 

medel- och närbildsperspektiv. Jag upplever att samtidigt som bilderna tagits allt närmare 

motivet och att kvinnor blivit vanligare på omslagen har den sexuellt laddade och 

objektifierade kvinnan också blivit mer påtaglig. Detta samband skulle kunna vara en reaktion 

mot att kvinnor fått mer och mer rättigheter i övrigt i samhället under den här tidsperioden, 

med andra ord ett sätt att fortsätta att ha kontroll över den allt mer självständiga kvinnan. 

Vidare har även bildtexten varit under historisk förändring då omslagen till en början ofta 

saknade text, som senare blev allt vanligare och en stor del av omslagens konstruerade 

budskap. 

    Även fast det går att se en tydlig skillnad mellan hur kvinnor framställdes under 1950-, 60- 

och 70-talet jämfört med 1990-talet och framåt (1980-talet upplever jag som ett årtionde där 

omslagen gick från hur de hade sett ut innan till hur de började se ut från 1990-talet och 

framåt) så har kvinnor egentligen aldrig riktigt framställts som annat än sexuella objekt när de 

varit ensamma på omslagen. Parbilder mellan 1950- och 1980-talet var förvisso mer påklädda 

men även där har en tydlig könsmaktsordning funnits. Tittar vi på män och kvinnor enskilt så 

har egentligen inte mycket hänt. Louis Jourdan framställs på samma sätt som i stort sett alla 

män gör de senaste årtiondena och det är svårt att inte se likheterna i framställningen av 

Barbra Streisand från 1965/66 och Kate Upton från 2012.  

 

6.3. Identifikation  

Något som jag uppmärksammat, med utgångspunkten att GQ riktar sig till en manlig publik, 

är att män inte förväntas kunna identifiera sig med kvinnor. Kvinnans roll blir att vara 

könsskillnad som Eriksson & Göthlund (2004) uttrycker det. Om kvinnor inte skulle haft den 

rollen så skulle det egentligen inte finnas någon motsättning i att framställa kvinnor som 

subjekt i stället för sexuellt laddade kroppar, även fast GQ riktar sig till män. Tidningen 

upprätthåller alltså myten om kvinnans roll som den Andre då den förutsätter att en manlig 

publik endast kan intressera sig för vad kvinnor har att erbjuda dem sexuellt. Kvinnans karriär 

och personlighet utesluts i regel helt, även om hon är en inspirerande artist eller 
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skådespelerska. När den manliga publiken i stället möter män på omslagen får de möjlighet 

till att identifiera sig genom bild och text som ofta kopplas till karriär, personlighet och 

image. Mannen ska inspirera medan kvinnan ska tillfredsställa. Jag tror synen på könsskillnad 

och hur den visar sig på GQ:s omslag är en del av ett betydligt större samhällsproblem och 

måste således tas på ett mycket större allvar. GQ är knappast ensamma om att reproducera en 

ojämnställd bild av manligt och kvinnligt inom populärkultur och är således en del ur en 

betydligt större mekanism som reproducerar bilden av kvinnan som den Andre. Trots att GQ 

riktar sig till en manlig publik är den kvinnliga publiken också viktig att ta hänsyn till i 

sammanhanget. Kvinnor lär sig att de ska uppskatta att titta på sig själva och att bli tittade på 

av män, vilket i slutändan även problematiserar identifikation mellan kvinnor,  

 

Mina teorier kring könsuppdelning och identifikation stöds av Hirdmans (2008) tidigare 

forskning på området. Hon menar bland annat att det finns en manlig gemenskap där kvinnor 

och det ”feminina” måste vara avskiljt från det som män representerar. För att vara en ”riktig” 

man går det inte att vara beroende av kvinnor, vilket blir ytterligare en anledning att 

objektifiera kvinnor då kvinnor som subjekt skulle kunna vara en fara för det 

förhållningssättet. 
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8. Bilagor 
 

8.1. Urvalsprocess 

Första urval från 599 omslag där 433 omslag tillhörde kategorin ”man/män”, 64 omslag 

tillhörde kategorin ”kvinna/kvinnor” och 92 omslag tillhörde kategorin ”tillsammans”: 

 

50-tal: 1M 0K 1T TOTALT: 2 

60-tal: 15M 2K 13T TOTALT: 30 

70-tal: 9M 0K 15T TOTALT: 24 

80-tal: 16M 0K 7T TOTALT: 23 

90-tal: 15M 12K 2T TOTALT: 29 

00-tal: 15M 23K 2T TOTALT: 40 

10-tal: 6M 8K 2T TOTALT: 16 

 

Sammanlagt: 164 omslag 
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Andra urval från 164 omslag där 77 omslag tillhörde kategorin ”man/män”, 45 omslag 

tillhörde kategorin ”kvinna/kvinnor” och 42 omslag tillhörde kategorin ”tillsammans”: 

 

50-tal: 1M 0K 1T TOTALT: 2 

60-tal: 7M 2K 7T TOTALT: 16 

70-tal: 5M 0K 7T TOTALT: 12 

80-tal: 7M 0K 4T TOTALT: 11 

90-tal: 6M 5K 2T TOTALT: 13 

00-tal: 8M 10K 1T TOTALT: 19 

10-tal: 4M 5K 1T TOTALT: 10 

 

Sammanlagt: 83 

 

Tredje urval från 83 omslag där 38 omslag tillhörde kategorin ”man/män”, 22 omslag 

tillhörde kategorin ”kvinna/kvinnor” och 23 omslag tillhörde kategorin ”tillsammans”: 

 

50-tal: 1M 0K 1T TOTALT: 2 

60-tal: 3M 1K 3T TOTALT: 7 

70-tal: 2M 0K 3T TOTALT: 5 

80-tal: 3M 0K 3T TOTALT: 6 

90-tal: 2M 3K 1T TOTALT: 6 

00-tal: 4M 4K 1T TOTALT: 9 

10-tal: 3M 3K 1T TOTALT: 7 

 

Sammanlagt: 42 

 

Sista urval från 42 omslag där 18 omslag tillhörde kategorin ”man/män”, 11 omslag tillhörde 

kategorin ”kvinna/kvinnor” och 13 omslag tillhörde kategorin ”tillsammans”: 

 

50-tal: 1M 0K 1T TOTALT: 2 

60-tal: 1M 1K 1T TOTALT: 3 

70-tal: 1M 0K 2T TOTALT: 3 

80-tal: 1M 0K 1T TOTALT: 2 

90-tal: 2M 3K 1T TOTALT: 6 
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00-tal: 3M 3K 0T TOTALT: 6 

10-tal: 3M 3K 0T TOTALT: 6 

 

Sammanlagt: 28 

 

Analysmaterialet består av 28 omslag där 12 omslag tillhörde kategorin ”man/män”, 10 

omslag tillhörde kategorin ”kvinna/kvinnor” och 6 omslag tillhörde kategorin ”tillsammans”. 

 

* M= Man/Män K= Kvinna/Kvinnor T= Tillsammans 

 


