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Abstract	

	

Uppsatsen	syftar	till	att	undersöka	hur	Kim	Kardashian	West	porträtterar	sig	själv	i	sina	

selfies	och	porträtt	på	sitt	Instagramkonto.	Fokus	ligger	på	att	undersöka	detta	utifrån	

maktaxlarna	kön	och	sexualitet	och	hur	hon	iscensätter	dessa	i	sina	bilder.	En	av	

frågeställningarna	som	uppsatsen	syftar	till	att	besvara	är	hur	hennes	selfies	och	porträtt	kan	

tolkas	i	relation	till	femininitet,	sexualitet,	kropp	och	makt.	En	annan	frågeställning	syftar	till	

att	besvara	huruvida	selfien	som	fenomen	är	sexistisk	och	objektifierande,	eller	om	den	är	

ett	uttryck	för	självbestämmande	över	ens	kropp.		

	

Materialet	som	används	för	att	besvara	frågeställningarna	är	fyra	bilder	som	Kim	Kardashian	

West	har	lagt	upp	på	sitt	Instagramkonto.	Två	av	dessa	är	selfies	och	två	är	porträtt.	Tre	av	

bilderna	föreställer	Kim	Kardashian	West	lättklädd	och	sexuellt	poserande.	En	av	bilderna	

porträtterar	henne	i	ett	entreprenörssammanhang.	Uppsatsen	utgår	från	flera	teoretiska	

ramverk,	exempelvis	Erikssons	och	Göthlunds	redogörelse	för	teoribildningen	om	hur	

kvinnokroppen	har	porträtterats	genom	tiderna	och	Mulveys	teori	om	”the	male	gaze”.	

Vidare	redogör	uppsatsen	för	tidigare	forskning	om	bland	annat	selfies	och	porträtt	och	

vikten	av	att	ha	ett	personligt	varumärke	i	en	tid	av	medialisering	och	kändiskultur.		

	

Analysen	baseras	på	en	semiotisk	bildanalys	uppdelad	i	två	olika	nivåer,	denotativ	och	

konnotativ,	på	alla	fyra	bilder.	Efter	analysen	följer	en	avslutande	diskussion	som	

återkopplar	till	frågeställningarna	och	drar	slutsatser	kring	dessa.	Resultatet	pekar	på	att	

selfien	är	ett	komplext	fenomen.	Trots	att	Kim	Kardashian	Wests	selfies	ofta	anspelar	

heteronormativa	ideal	kring	sexualitet	och	den	kvinnliga	kroppen,	så	kan	selfien	likväl	tolkas	

som	ett	uttryck	för	självbestämmande	som	ett	uttryck	för	sexism	och	objektifiering.		

	

Nyckelord:	Kim	Kardashian	West,	Instagram,	selfie,	sociala	medier,	kändiskultur,	the	male	

gaze,	kvinnokroppen,	femininitet,	performativitet,	objektifiering.	
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1.	Inledning	

	

Selfies	har	kommit	att	bli	ett	viralt	fenomen	i	dagens	kändiskultur	och	de	delas	flitigt	på	

sociala	medier	som	Instagram	och	Snapchat.	Selfiens	funktion	syftar	ofta	till	att	visa	upp	en	

smickrande	bild	av	sig	själv	och	vad	man	gör,	för	att	sedan	ladda	upp	bilden	i	sina	sociala	

medier	för	att	få	likes	av	sina	följare.	Detta	är	ett	vanligt	sätt	för	kändisar	att	kommunicera	

med	sina	fans	för	att	bjuda	in	dem	till	sitt	privatliv,	detta	i	kontrast	till	paparazzibilder	där	

kändisar	själva	inte	har	kontroll	över	de	bilder	som	publiceras.	Selfien	kan	alltså	fungera	som	

ett	återtagande	av	kontroll	över	hur	man	vill	presentera	sig	genom	bilder:	ett	sätt	att	visa	

omgivningen	vårt	sociala	jag,	hur	vi	vill	vara	och	hur	vi	vill	att	andra	ska	se	på	oss.1		

	

År	2013	blev	ordet	selfie	utsett	till	årets	ord	av	Oxford	English	Dictionary.	Ordet	definierar	

”ett	fotografi	som	någon	tagit	av	sig	själv,	oftast	tagen	med	en	smartphone	eller	

webbkamera	som	sedan	laddas	upp	på	sociala	medier”.	Forskaren	Nicholas	Mirzoeff	menar	

att	selfien	är	ett	tydligt	exempel	på	en	företeelse	som	har	gått	från	att	vara	något	som	

genomförs	av	överklassen	och	priviligierade	till	att	bli	tillgängligt	för	gemene	människa.	

Självporträttet,	både	historiskt	och	i	modern	tid,	tenderar	att	visa	betraktaren	statusen	hos	

personen	som	blir	porträtterad.2		

	

En	person	som	har	väckt	starka	reaktioner	med	sina	selfies	är	Kim	Kardashian	West,	en	av	

världens	mest	kända	medieprofiler.	Hon	är	bland	annat	känd	för	sin	medverkan	i	

realityserien	”Keeping	Up	With	The	Kardashians”,	för	sitt	entreprenörskap	och	för	sitt	

inflytande	på	sociala	medier,	i	synnerhet	när	det	kommer	till	hennes	selfies.	Hon	har	över	

105	miljoner	följare	på	plattformen	Instagram,	vilket	gör	det	till	hennes	största	plattform	i	

sociala	medier.	År	2016	toppade	Kim	Kardashian	West	listan	över	årets	mest	googlade	

selfies3,	men	redan	året	innan	släppte	hon	boken	”Selfish”,	en	fotobok	fylld	av	selfies.	Kim	

Kardashian	Wests	selfies	anspelar	ofta	på	hennes	kropp,	sexualitet	och	yttre.	Det	är	heller	

inte	sällan	selfien	som	fenomen	anspelar	på	just	en	sexualiserad	kvinnokropp.	Detta	

                                                
1	https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/40615/3/gupea_2077_40615_3.pdf	(Hämtad	2017-12-28).	
2	Mirzoeff,	Nicholas,	How	to	see	the	world,	1.	uppl.,	Pelican,	London,	2015,	s.	31-33.	
3	http://time.com/4600104/most-googled-selfies-of-2016/	(Hämtad	2017-12-28).	
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diskuteras	lika	ofta	som	ett	kvinnligt	återtagande	av	kontroll	och	makt	som	det	diskuteras	

som	en	förlängning	av	objektifiering	och	sexism.		

	

Det	finns	begränsat	med	forskning	om	selfies,	antagligen	på	grund	av	att	den	digitala	och	

sociala	medie-	selfien	är	ett	relativt	nytt	fenomen.	Den	här	uppsatsen	syftar	därför	till	att	

bidra	med	forskning	och	förståelse	för	sambandet	mellan	selfies	och	genusuttryck.	Detta	är	

viktigt	i	en	tid	av	digitalisering	där	en	stor	del	av	våra	liv	levs	på	internet	och	genom	sociala	

medier.	Att	just	Kim	Kardashian	Wests	selfies	har	valts	till	studien	är	för	att	hon	är	en	tydlig	

symbol	för	dagens	internetkultur	inom	vilken	narcissism,	individualism,	entreprenörskap	och	

kvinnoobjektifiering	råder.		

	

I	uppsatsen	analyseras	två	selfies	och	två	porträtt	av	Kim	Kardashian	West	och	utifrån	det	

diskuteras	olika	sätt	att	se	på	fenomenet	selfie	och	hur	man	kan	analysera	olika	

porträtteringar	av	kvinnokroppen	i	hennes	selfies.		

	

2.	Kort	disposition	

	

Ovan	har	begreppet	selfie	introducerats	och	kopplats	till	Kim	Kardashian	West,	vars	selfies	

uppsatsen	syftar	till	att	analysera.	Nedan	redogörs	det	för	uppsatsens	frågeställningar,	

tidigare	forskning	och	teoretiska	perspektiv	som	sedan	kommer	att	användas	i	analysen.	

Efter	detta	presenteras	metoden	som	används	för	att	analysera	det	valda	materialet.	Efter	

presentationen	av	metoden	så	följer	en	presentation	av	det	valda	materialet	och	en	analys	

som	är	uppdelad	i	4	delar	med	två	tillhörande	underkategorier	(analys	på	denotativ	och	

konnotativ	nivå).	Detta	för	att	underlätta	läsningen	och	för	att	resonemanget	ska	kunna	

presenteras	på	ett	så	strukturerat	sätt	som	möjligt.	Slutligen	presenteras	en	avslutande	

diskussion,	som	redogör	för	analysens	slutsatser	och	resultat.	

	

3.	Syfte	och	frågeställningar	

	

Syftet	med	denna	uppsats	är	att	undersöka	fenomenet	selfie	som	ett	uttryck	för	

konstruktionen	av	olika	identiteter	och	genusuttryck.	Den	syftar	även	till	att	undersöka	hur	
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medieprofilen	Kim	Kardashian	West	konstruerar	olika	identiteter,	femininitet	och	egenmakt	

genom	sina	selfies	som	hon	publicerat	på	Instagram	och	i	sin	bok	Selfish.			

	

- Hur	konstruerar	och	producerar	Kim	Kardashian	West	föreställningar	om	femininitet,	

sexualitet,	kropp	och	egenmakt	i	sina	selfies?		

- Hur	använder	hon	sin	kropp	som	ett	sätt	att	kommunicera	sin	självpresentation?	

- Är	selfien	ett	uttryck	för	sexuellt	självbestämmande	eller	är	den	en	förlängning	av	

sexistiska	föreställningar	av	kvinnokroppen?	

	

4.	Förtydligande	och	avgränsningar	

	

Det	är	viktigt	att	tydliggöra	begreppen	selfie	och	porträtt	och	vad	skillnaden	mellan	dessa	är.	

I	denna	uppsats	är	definitionen	av	en	selfie	att	personen	som	är	med	på	bilden	även	själv	har	

tagit	den.	Porträtt	definieras	istället	utifrån	att	de	är	tagna	av	någon	annan,	exempelvis	en	

fotograf.	Porträttet	innebär	ett	överlämnande	av	makten	dels	som	betraktare	men	också	

över	hur	man	porträtteras.	Detta	behöver	inte	vara	någonting	negativt,	eftersom	man	

fortfarande	kan	vara	nöjd	med	hur	man	framställs,	även	om	det	är	någon	annan	som	har	

porträtterat	en.	Anledningen	till	att	materialet	består	av	två	selfies	och	två	porträtt	av	KKW4	

är	att	det	ger	en	nyanserad	bild	av	de	olika	identiteter	hon	visar	upp	på	sitt	Instagramkonto.		

	

I	den	här	uppsatsen	kommer	jag	att	använda	mig	av	begrepp	som	kvinna	och	man.	Jag	är	

medveten	om	att	detta	kan	uppfattas	som	exkluderande	gentemot	transkvinnor	och	icke-

binära,	men	i	och	med	att	uppsatsen	utgår	ifrån	KKW	som	själv	identifierar	sig	som	kvinna,	så	

känns	det	mest	relevant	att	använda	sig	av	dessa	(om	än	snäva)	begrepp.	Eftersom	

begreppsparet	används	är	jag	även	medveten	om	att	vissa	delar	av	uppsatsen	riskerar	att	

uppfattas	som	generaliserande.	Det	är	viktigt	att	fundera	över	vad	man	menar	när	man	

använder	begreppet	kvinna,	dels	eftersom	alla	kvinnor	har	olika	erfarenheter	men	också	för	

det	inte	finns	någon	essentiellt	med	att	vara	kvinna,	enligt	mig.	Kvinna	är	något	som	är	

kulturellt	och	socialt	konstruerat	och	därför	är	jag	medveten	om	att	användandet	av	dessa	

begrepp	riskerar	att	befästa	stereotyper	och	föreställningar	om	kvinnan	och	femininitet	som	

                                                
4	Jag	kommer	förkorta	Kim	Kardashian	West	till	KKW,	då	det	underlättar	för	läsningen.	
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något	essentiellt	och	biologiskt	bundet.	Detta	är	inte	min	avsikt,	då	jag	snarare	vill	belysa	hur	

dessa	konstruktioner	är	skapade	inom	en	samhällsdiskurs.	Det	kan	däremot	bli	svårt	att	

prata	om	maktordningar,	stereotyper	och	förtryckande	strukturer	baserade	på	kön	om	vi	

inte	använder	oss	av	dessa	begrepp,	vilket	är	en	bidragande	faktor	till	att	jag	har	valt	att	

använda	dem.	

	

Jag	har	även	behövt	avgränsa	vilka	maktaxlar	jag	analyserar	kring	medieprofilen	KKW	och	

hennes	selfies.	Främsta	fokus	har	legat	på	kön	och	sexualitet,	eftersom	det	finns	tydliga	

kopplingar	till	hur	KKW	konstruerar	sin	identitet	i	selfies	i	relation	till	dessa	maktaxlar.	Andra	

faktorer	som	ras5	och	klass	hade	kunnat	vara	givande	och	intressanta,	men	på	grund	av	

uppsatsens	relativt	korta	omfattning	menar	jag	att	analysen	blir	mer	givande	om	några	få	

maktaxlar	analyseras	mer	ingående	än	om	många	maktaxlar	analyseras	ytligt.		

	

Det	är	också	viktigt	att	vara	medveten	om	att	min	tolkning	av	bilderna	på	KKW	är	beroende	

av	min	identitet	som	kvinna	från	en	västerländsk	kultur.	Därför	är	min	tolkning	inte	helt	

opartisk,	utan	skapad	i	en	västerländsk	diskurs	med	förutfattade	meningar	om	vad	

femininitet	är	och	inte	är	respektive	föreställningar	om	vad	som	uppfattas	som	

objektifierande	och	inte.	Hade	jag	haft	en	annan	bakgrund	och	erfarenheter	hade	mina	

tolkningar	kanske	sett	annorlunda	ut.		

	

5.	Tidigare	forskning	

	

5.1	Skapandet	av	kvinnan	och	det	personliga	varumärket	genom	selfies	och	porträtt	

För	att	sätta	selfien	i	en	historisk	kontext	används	Nicholas	Mirzoeffs	bok	How	to	see	the	

world	som	ger	en	bra	inblick	i	selfiens	många	olika	funktioner.	Selfiens	historia	går	långt	

tillbaka	i	tiden	och	har	sin	grund	i	konsthistoria.	Porträtt	har	spelat	en	central	roll	under	vissa	

tidsepoker,	särskilt	för	att	avbilda	kungligheter	och	annat	högt	uppsatt	folk.6	Att	kvinnor	

                                                
5 Med	begreppet	ras	menar	jag	den	sociala	konstruktionen	ras.	Begreppet	syftar	till	att	belysa	och	beskriva	
samhällens	rasistiska	strukturer	och	föreställningar	om	att	någon	”ras”	är	överlägsen	den	andra.	Detta	har	legat	
till	grund	för	kolonialism,	förtryck	och	rasism	gentemot	exempelvis	ursprungsbefolkningar	och	andra	
minoriteter.		
6	Mirzoeff,	2015,	s.	31-33.	
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avbildade	kvinnor	var	kontroversiellt,	eftersom	det	utmanande	mannens	självklara	roll	som	

subjekt	och	betraktare.7		

Mirzoeff	refererar	till	konstnären	Cindy	Sherman	för	att	beskriva	hur	man	kan	experimentera	

med	sin	självpresentation	och	skapande	av	kön	genom	att	själv	stå	bakom	kameran.	För	att	

undersöka	hur	film	skapar	en	stereotyp	bild	av	kvinnor	så	fotograferade	Sherman	flera	bilder	

av	sig	själv	utifrån	hur	kvinnor	framställs	i	film	och	på	bild.	Mirzoeff	menar	att	detta	är	ett	

sätt	för	Sherman	att	dels	visa	hur	kvinnor	stereotypt	framställs	men	samtidigt	ha	kontroll	

över	det,	eftersom	hon	själv	har	tagit	fotografiet.	Genom	att	porträttera	sig	själv	stereotypt,	

utan	att	framställa	sig	som	ett	offer,	så	manipulerar	man	och	leker	med	vem	det	är	som	har	

makten	i	själva	betraktandet.8	

	

Mirzoeff	menar	att	varje	selfie	som	tas	är	ett	”performance”	där	vi	framställer	oss	som	vi	vill	

att	andra	ska	se	på	oss.	Selfies	idag	tas	främst	av	kvinnor	och	syftar	till	att	delas	inom	olika	

grupper,	exempelvis	bland	vänner	på	sociala	medier.	Eftersom	syftet	med	selfien	grundar	sig	

i	att	framställa	sig	på	ett	smickrande	och	attraktivt	sätt	så	diskuteras	det	mycket	kring	

huruvida	selfien	är	ytterligare	ett	uttryck	för	den	manliga	blicken	eller	inte.	Mirzoeff	

refererar	till	sociologen	Ben	Agger,	som	är	en	av	dem	som	menar	att	selfien	är	det	yttersta	

uttrycket	för	den	manliga	blicken.	Agger	menar	att	selfien	är	en	del	av	en	kultur	som	han	

kallar	”the	dating	and	mating	game”.	Krönikören	Steve	Marche	ställer	sig	annorlunda	till	

selfien	som	fenomen:	”The	selfie	is	the	masturbation	of	self-image,	and	I	mean	that	entirely	

as	a	compliment.	It	gives	control.	It	gives	release”.9		

Boken	Uppmärksamhetssamhället	skriven	av	Nanna	Gillberg	beskriver	vårt	samhälle	i	digital	

förändring.	Vi	förväntas	vara	vårt	egna	personliga	varumärke,	statusuppdatera	och	

interagera	med	varandra	digitalt	snarare	än	i	verkligheten.	Uppmärksamhetssamhället	är	

både	ett	ekonomiskt,	socialt	och	kulturellt	system	där	individualisering,	medialisering,	

kändiskultur	och	synlighet	är	starka	faktorer.	Gillberg	menar	att	personifiering	är	ett	viktigt	

begrepp	inom	uppmärksamhetssamhället.	Begreppet	syftar	till	att	belysa	den	ökade	

                                                
7	Ibid,	s.	42-43.	
8	Ibid,	s.	53-55.	
9	Ibid,	s.	63-65. 
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betydelsen	av	att	varje	offentlig	person	har	ett	starkt	personligt	varumärke,	vilket	görs	

genom	att	ständigt	synas	i	det	offentliga	och	nätverka	inom	det.10		

Sociala	medier	är	alltså	en	stor	bidragande	faktor	på	kravet	att	vi	ska	ha	kontroll	över	vårt	

personliga	varumärke	i	våra	sociala	medier,	genom	exempelvis	kontinuerlig	interaktion	med	

våra	följare.11	Gillberg	beskriver	att	kändisar	spelar	en	stor	roll	inom	

uppmärksamhetssamhället.	Detta	i	och	med	att	vi	orienterar	oss	efter	kändisar	och	att	vi	

förstår	oss	själva	och	omgivningen	utifrån	en	kändiskultur.	Konsekvensen	av	kändiskulturen	

tar	sig	uttryck	i	bland	annat	ökat	intresse	för	konsumtion	av	kläder	och	utseende	men	även	

ett	intresse	för	kändisars	livsstil	och	privata	liv.12	Det	är	just	detta	som	gör	Gillbergs	forskning	

relevant	för	analysen	då	KKW	är	ett	tydligt	exempel	på	ett	finslipat	personligt	varumärke	

med	stark	koppling	till	hennes	selfies.	Det	är	tydligt	att	det	finns	olika	identiteter	hon	vill	

sammankoppla	till	sitt	personliga	varumärke,	vilket	hon	gör	just	genom	att	publicera	en	viss	

typ	av	selfies	och	porträtt.		

För	att	ytterligare	visa	på	att	selfies	ofta	befäster	normativa	genusuttryck	så	används	

Michael	Forsmans	och	Statens	medieråds	publikation	”Duckface/Stoneface	–	Sociala	medier,	

onlinespel	och	bildkommunikation	bland	killar	och	tjejer	i	årskurs	4	och	7”.	Publikationen	

undersöker	hur	ungdomar	i	10	respektive	13-års	ålder	sysselsätter	sig	på	internet	utifrån	ett	

genusperspektiv.	En	stor	del	av	ungdomarnas	sätt	att	kommunicera	på	internet	består	av	att	

lägga	ut	bilder,	främst	selfies	på	olika	sociala	medier	så	som	Instagram	och	Facebook.	

Bilderna	är	ofta	genuskodade	som	”killiga”	respektive	”tjejiga”.	De	bilder	som	anses	vara	

”killiga”	innebär	att	man	ska	se	oberörd	och	handlingskraftig	ut,	därav	idealet	”stoneface”.	

De	bilder	som	istället	anses	vara	”tjejiga”	innebär	att	man	ska	le	och	pluta	med	läpparna	mot	

kameran	och	se	vacker	ut,	alltså	att	göra	”duckface”	mot	kameran.		

Forsman	beskriver	att	tjejerna	i	studien	ofta	”skämdes”	över	sina	bilder,	då	de	var	medvetna	

om	att	bilderna	kunde	framställa	dem	som	ytliga,	löjliga	och	fåfänga.	Sättet	att	posera	skiljde	

sig	starkt	mellan	pojkarna	och	flickorna,	vilket	bidrar	till	ett	isärhållande	av	könen.	Barnen	

                                                
10	Gillberg,	Nanna,	Uppmärksamhetssamhället,	1.	uppl.,	Studentlitteratur,	Lund,	2014,	s.	19-20.	
11	Ibid,	s.	35.	
12	Ibid,	s.	59.	



 10 

skapade	alltså	sin	identitet	och	grupptillhörighet	genom	att	poängtera	skillnaden	mellan	

killar	och	tjejer.13	

	

5.2	Skapandet	av	kvinnan	i	media		

Att	poser	och	gester	i	bilder	skapar	föreställningar	om	kön	kan	man	även	läsa	om	i	

medieforskaren	Anja	Hirdmans	avhandling	Tilltalande	bilder.	Hon	menar	att	föreställningar	

om	genus	påverkar	hur	kvinnor	och	män	presenteras	i	bilder.	Bilder	består	både	av	ett	

objekt	och	ett	betraktande	subjekt,	vilket	i	sig	vittnar	om	ett	maktförhållande	mellan	dessa.	

Gester	och	poser	har	stor	betydelse	för	hur	vi	som	betraktare	uppfattar	syftet	med	bilden	

och	vilken	status	vi	tillskriver	den	som	porträtteras.	Kroppsspråket	är	genusbundet,	vilket	vi	

kan	se	i	skillnaden	hur	kvinnor	och	män	porträtteras.14	Män	porträtteras	ofta	med	en	

bortvänd	blick,	medan	kvinnor	oftare	porträtteras	med	blicken	vänd	mot	kameran.	Detta	ger	

en	illusion	av	intimitet	och	kommunikation	mellan	subjekt	och	betraktare,	menar	Hirdman.15			

	

Kvinnan	som	symbol	syftar	ofta	till	att	väcka	begär	när	hon	porträtteras	i	mediala	bilder.	

Kvinnokroppar	blir	symboler	för	sex,	utifrån	den	manliga	sexuella	blicken	som	genomsyrar	

kompositionen	av	bilder	inom	media.	Hirdman	menar	att	mottagaren	lär	sig	betrakta	kvinnor	

genom	olika	föreställningar	om	femininet	som	konstrueras	genom	just	gester,	poser	och	

ansiktsuttryck.	Med	hjälp	av	sociologen	Peter	L.	Bergers	teori	om	blickar	diskuterar	Hirdman	

att	kvinnor	lär	sig	att	betrakta	sig	själva	utifrån	en	maskulin	blick,	vilket	gör	kvinnan	till	ett	

objekt	för	den	manliga	blicken.	Porträtteringen	av	kvinnor	har	historiskt	sett	skapats	av	och	

för	män,	vilket	har	lett	till	att	den	maskulina	blicken	har	kommit	att	bli	en	del	av	hur	kvinnor	

väljer	att	representera	och	visa	upp	sig	själva	på	bilder.	På	grund	av	att	män	har	varit	

betraktare	av	kvinnan	och	hennes	kropp,	så	har	mannens	blick	alltså	format	kvinnans	blick	

på	sig	själv.		

	

När	kroppsdelar	så	som	ansikte,	bröst,	lår	och	rumpa	får	fokus	på	bilder,	så	blir	de	genast	

symboler	för	fetischism	av	det	som	tolkas	som	kvinnlighet,	förklarar	Hirdman	vidare.	Detta	

                                                
13 https://statensmedierad.se/download/18.1957a5a6150001724192f51a/1443519607040/Duckface-
Stoneface-sammanfattning.pdf.	S	2.	(Hämtad	2017-12-28).	
14	Hirdman,	Anja,	Tilltalande	bilder:	genus,	sexualitet	och	publiksyn	i	Veckorevyn	och	Fib	aktuellt,	Atlas,	Diss.	
Stockholm	:	Univ.,	2002,Stockholm,	2001,	s.	49-51.	
15	Ibid,	s.	52.	



 11 

innebär	att	bilden	av	kvinnan	är	beroende	av	betraktaren,	eftersom	det	är	denne	som	ger	

bilden	en	ytterligare	betydelse.	Det	är	alltså	genom	betraktaren	som	kvinnan/objektet	

uppfattas	som	sexigt	eller	framkallar	begär.16	Hirdmans	forskning	är	av	relevans	i	analysen	av	

KKW:s	bilder	eftersom	de	ofta	är	stereotypa	i	porträtterandet	av	henne	som	kvinna.	

Forskaren	Rosalind	Gill	beskriver	i	sin	bok	Gender	and	the	media	den	postfeministiska	

mediekulturens	besatthet	av	kvinnokroppen.	Genom	sexualiseringen	av	kvinnan	blir	hennes	

kropp	något	som	utgör	kärnan	för	hennes	identitet	när	den	presenteras	i	media.	Kroppen	

framställs	som	kvinnors	källa	till	makt	samtidigt	som	den	ständigt	behöver	övervakas,	

kontrolleras	och	förändras	för	att	uppfylla	kvinnliga	skönhetsideal.	Hon	menar	att	denna	

besatthet	av	kvinnokroppen	är	som	tydligast	när	det	kommer	till	kändiskultur,	där	

kvinnokroppen	ständigt	analyseras	och	hånas.17		

Gill	redogör	i	sin	bok	för	Goldmans	teori	om	att	kvinnor	inte	bara	framställs	som	objekt	i	

media,	utan	ofta	presenteras	som	subjekt	som	själva	har	valt	att	objektifiera	sina	kroppar.	

Detta	menar	Gill	är	ett	sätt	för	reklamindustrin	att	sälja	in	en	”kvinnoroll”	till	unga	tjejer.	I	

denna	roll	ingår	det	att	leka	med	sin	sexualitet	och	att	utifrån	den	manliga	blicken	utveckla	

en	egen	narcissistisk	blick	på	sig	själv	och	sin	kropp.	Gill	menar	att	det	är	under	det	senaste	

årtiondet	som	denna	skiftning	har	skett.	Skiftningen	grundar	sig	i	att	kvinnor	själva	har	valt	

att	konstruera	sin	identitet	utifrån	sin	sexualitet.	Sexuell	objektifiering	kan	alltså	vara	ett	

frivilligt	val	av	aktiva	kvinnliga	subjekt	och	inte	bara	en	förnedrande	objektifiering	från	män.	

Gill	problematiserar	den	här	typen	av	postfeministiska	resonemang	då	hon	menar	att	de	är	

förenklade.	Att	tro	att	allt	kvinnor	gör	är	baserat	på	deras	fria	vilja	osynliggör	det	faktum	att	

kvinnor	fortfarande	begränsas	av	maktobalans	och	ojämlikheter.	Ojämlikheter	påverkar	vilka	

val	kvinnor	gör	när	det	kommer	till	exempelvis	skönhetsoperationer	eller	självobjektifiering.	

Gill	menar	att	vi	måste	ha	förståelse	för	att	det	i	grunden	är	socialt	konstruerade	

skönhetsideal	som	internaliserats	och	gjorts	till	våra	egna,	vilket	osynliggörs	när	vi	

argumenterar	för	att	kvinnor	helt	själva	väljer	hur	de	vill	framställa	sin	kropp.18	Detta	

                                                
16	Ibid,	s.	263-266.	
17	Gill,	Rosalind,	Gender	and	the	media,	Polity,	Cambridge,	2007,	s.	255	–	256. 
18	Ibid,	s.	258-261.	
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resonemang	kan	i	analysen	kopplas	till	diskussionen	om	huruvida	selfien	är	ett	uttryck	för	

objektifiering	eller	ett	uttryck	för	återtagande	av	kontroll.	

Artikeln	”Feminismer,	femininiteter	och	femmefigurationer”	skriven	av	Ulrika	Dahl	redogör	

för	hur	femmerörelser	under	2000-talet	arbetat	med	att	politisera	femininitetens	

underordning	gentemot	maskuliniteten.	Dahl	menar	att	femininitetsstudier	knappt	existerar	

inom	akademin	och	femininitetsfrågor	framstår	som	ytliga	eftersom	de	kopplas	till	

heteronormativa	föreställningar	om	femininitet.19	Dahl	redogör	i	sin	artikel	för	Beauvoirs	och	

MacKinnons	teorier	om	att	femininiteten	gör	kvinnan	till	ett	passivt	objekt	för	mannen,	

vilket	i	sin	tur	gör	att	femininiteten	är	något	som	begränsar	kvinnan.	Därför	är	femininitet	

något	som	kvinnan	måste	ge	upp.	För	att	ytterligare	förstärka	föreställningen	om	att	

femininitet	ofta	porträtteras	som	något	negativt	refererar	Dahl	även	till	Brownmillers	tes	om	

att	”femininitet	är	byggd	på	ett	erkännande	av	maktlöshet”	och	att	femininitet	grundar	sig	i	

ytlighet,	fejkande	och	självupptagenhet.20	Dahl	menar	att	denna	typ	av	resonemang	grundar	

sig	i	en	internaliserad	sexism	som	gör	att	feminint	kodade	företeelser	så	som	kläder	och	

smink	ses	som	ytliga	och	oviktiga.	Hon	refererar	även	till	Beverly	Skeggs	för	att	förklara	att	

femininitet	kan	fungera	som	en	form	av	försvarsstrategi.21	Ett	exempel	på	det	är	att	inom	

femmeaktivism	har	det	som	ses	som	passivt	(exempelvis	utövandet	av	feminint	kodade	

intressen)	istället	gjorts	till	en	aktivitet,	vilket	i	sig	gör	att	en	femmeposition	blir	radikalt.	

Dahl	menar	att	det	är	intressant	att	diskutera	huruvida	denna	typ	av	dikotomisering	

upprätthåller	en	patriarkal	ordning	eller	om	den	gör	det	motsatta.22	Dahls	forskning	är	

intressant	att	sätta	i	relation	till	bilderna	av	KKW.	KKW	kan	tolkas	som	en	symbol	för	

femmeaktivism,	då	hon	använder	femininitet	som	strategi	både	inom	sitt	entreprenörskap	

och	kändisskap.	

	

	

	

	

                                                
19	Dahl,	Ulrika,	'Ytspänningar:	feminismer,	feminiteter,	femmefigurationer',	Tidskrift	för	genusvetenskap.,	
2011:1,	s.	5-27,	2011,	s.	7-11. 
20	Ibid,	s.	12-14.	
21	Ibid,	s.	19.	
22	Ibid,	s.	21.	
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6.	Teori	

	

6.1.	Iscensättandet	av	jaget	

Berger	och	Luckmann	beskriver	i	boken	Kunskapssociologi	–	hur	individer	uppfattar	och	

formar	sin	sociala	verklighet	att	vår	identitet	skapas	och	formas	genom	sociala	processer.	

Olika	samhällsstrukturer	tenderar	att	framkalla	specifika	identiteter.	Identiteten	är	alltså	inte	

något	som	finns	från	”början”	utan	något	som	växer	fram	i	relationen	mellan	individ	och	

samhälle.	Identiteten	görs	och	upprätthålls	kontinuerligt,	ofta	baserat	på	samhällets	normer	

och	relationer	till	andra	människor.	Detta	gör	att	identiteten	är	obegriplig	om	den	inte	

förstås	i	relation	till	den	kontext	och	samhälle	den	existerar	inom.23	I	analysen	kommer	

denna	socialkonstruktivistiska	teori	användas	för	att	analysera	och	tolka	hur	KKW	väljer	att	

porträttera	sig	själv	i	sina	selfies	och	porträtt.		

	

Vidare	kommer	uppsatsen	att	utgå	från	Goffmans	teori	om	hur	vi	skapar	”jaget”	genom	

socialt	samspel	och	hur	vi	väljer	att	framträda.	En	viktig	del	av	hur	vi	väljer	att	iscensätta	vårt	

”jag”	är	genom	vår	könstillhörighet	och	utseende,	alltså	hur	kvinnor	och	män	förväntas	

agera.24	Goffman	analyserar	könstillhörighet	genom	att	titta	på	bilder	på	hur	kvinnor	och	

män	poserar	olika.	Könstillhörighet	och	genusuttryck	uppfattas	som	något	naturligt,	men	är	

egentligen	något	som	skapas	genom	olika	framträdanden.	Teorin	sägs	vara	en	föregångare	

till	Butlers	performativitetsteori,	som	nedan	kommer	beskrivas	mer	ingående.25	Goffmans	

teori	beskriver	det	sociala	samspelet	där	vi	människor	väljer	att	framhäva	vissa	sidor	och	

tona	ner	andra	för	att	framställa	oss	utifrån	vår	egen	självbild.	Att	ständigt	försöka	påverka	

och	styra	omgivningens	uppfattning	av	oss	kallas	för	intrycksstyrning.26	Goffmans	teori	är	

användbar	i	analysen	just	för	att	det	finns	tydliga	samband	mellan	KKW:s	könstillhörighet	

och	hennes	poseringar	på	bilder.		

	

                                                
23	Berger,	Peter	L.	&	Luckmann,	Thomas,	Kunskapssociologi:	hur	individen	uppfattar	och	formar	sin	sociala	
verklighet,	2.	uppl.,	Wahlström	&	Widstrand,	Stockholm,	1998,	s.	201-202.	
24	Goffman,	Erving,	Jaget	och	maskerna:	en	studie	i	vardagslivets	dramatik,	6.	uppl.,	Studentlitteratur,	
Stockholm,	2014,	s.	25-30.	
25	Eriksson,	Yvonne	&	Göthlund,	Anette,	Möten	med	bilder:	att	tolka	visuella	uttryck,	2.,	[rev.]	uppl.,	
Studentlitteratur,	Lund,	2012,	s.	54.	
26	Gillberg,	2014,	s.	96.	
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Även	Judith	Butlers	teori	om	den	heterosexuella	matrisen	kommer	att	användas	i	analysen.	

Den	grundar	sig	i	en	socialkonstruktivistisk	idé	om	att	vi	iscensätter	vårt	”jag”	utifrån	

heteronormativitet	och	att	en	normativ	sexualitet	befäster	ett	normativt	genus.	Detta	

innebär	att	det	finns	en	norm	kring	att	kvinnor	och	män	ska	vara	begripliga	och	lätta	att	se	

skillnad	på	genom	föreställningar	om	maskulinitet	och	femininitet.	Att	göra	kroppar	

begripliga	grundar	sig	i	en	könsbinär	och	heteronormativ,	social	och	kulturell	förförståelse	

för	vad	som	är	kvinnligt	respektive	manligt.	Om	kroppen	istället	tar	sig	ett	queert	uttryck	

uppfattas	den	som	obegriplig	och	avvikande	från	det	heterosexuella	normsystemet.	Detta	

system	innefattar	strukturer	och	handlingar	som	framställer	heterosexualiteten	och	de	

normer	som	existerar	inom	den	som	något	”naturligt”.27	

	

Butlers	performativitetsteori	är	också	relevant	för	analysen	av	bilderna	på	KKW	då	den,	

precis	som	Goffmans	teori,	syftar	till	att	beskriva	att	kön	och	genus	endast	existerar	genom	

att	vi	ständigt	upprepar	och	iscensätter	det.	Det	finns	inget	essentiellt	kön	eller	genus,	utan	

det	är	först	när	vi	som	subjekt	uppträder	och	iscensätter	kön	(utifrån	de	normer	som	

existerar	i	samhället)	som	vi	tolkas	och	”blir”	exempelvis	man	eller	kvinna.	Handlingar	och	

attribut	som	bekräftar	den	könsbinära	normen,	exempelvis	utseende,	kläder	och	

kroppsspråk,	bidrar	till	att	skapa	kön	och	genus.28	Då	performativiteten	ligger	i	att	kön	och	

genus	görs,	innebär	detta	att	kön	och	genus	tar	sig	olika	uttryck	beroende	på	samhälle	och	

tid.29		

	

Performativitetsteori	innefattar	även	teorin	om	heteronormativitet	som	syftar	till	att	

förklara	tvåkönsnormen.	Den	innebär	att	det	normativt	finns	ett	manligt	och	ett	kvinnligt	

kön,	och	att	dessa	ska	känna	ett	sexuellt	begär	gentemot	varandra	utifrån	sina	olikheter	och	

motsatser.	Begreppen	”manligt”	respektive	”kvinnligt”	kan	bara	existera	inom	ett	

heteronormativt	samhälle,	där	skillnaderna	mellan	kroppar	utgör	begär	och	

meningsskapande.	I	relation	till	bilderna	på	KKW	kan	vi	tolka	att	sättet	hon	porträtteras	på	

                                                
27	Rosenberg,	Tiina,	'Könet	brinner	fortfarande	[Elektronisk	resurs]',	Lambda	Nordica.,	2-3,	149-164,	2015	
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-124878.	S.	153.	(Hämtad	2017-12-28).	
28	https://www.amherst.edu/system/files/media/1650/butler_performative_acts.pdf		S.	519-520.	(Hämtad	
2017-12-28).	
29	Butler,	Judith,	Könet	brinner!:	texter,	Natur	och	kultur,	Stockholm,	2005,	s.	9.	
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baseras	på	heteronormativa	föreställningar	om	kvinnlighet,	som	i	sin	tur	baseras	på	

exempelvis	utseende	och	kroppsspråk.30		

	

6.2.	Iscensättandet	av	kvinnan		

Analysen	av	bilderna	på	KKW	kommer	även	att	baseras	på	Eriksson	och	Göthlunds	

redogörelse	för	teoribildningen	om	hur	kvinnokroppen	porträtteras	och	hur	kvinnan	som	

tecken	kan	tolkas	i	olika	bilder.	Inom	feministisk	bildanalys	har	man	uppmärksammat	att	

kvinnan	som	tecken	främst	existerar	för	att	representera	könsskillnad,	exempelvis	genom	att	

symbolisera	”den	Andre”	i	förhållande	till	hur	mannen	porträtteras.	Eriksson	och	Göthlund	

menar	att	vi	därför	behöver	ha	förståelse	för	hur	kvinnan	som	tecken	kan	förstås	i	relation	

till	mannen	som	tecken	när	det	kommer	till	porträttering	i	bilder.31	Hur	mannen	respektive	

kvinnan	porträtteras	i	bilder	baseras	på	de	roller	och	positioner	de	generellt	har	i	samhället.	

Manskroppen	framställs	ofta	som	tätt	sammankopplad	till	kultur	och	ordning	medan	

kvinnan	ofta	porträtteras	i	koppling	till	det	naturliga	och	erotiska.32	Kvinnokroppen	

framställs	som	en	passiv	kropp	och	ett	objekt	för	visuell	njutning	och	estetiskt	värde.33	

	

Kvinnokroppen	har	ständigt	blivit	avbildad	och	inramad,	vilket	har	gjort	den	till	en	ikon	för	

västerländsk	kultur.	Detta	har	även	lett	till	att	kvinnokroppen	ofta	används	som	en	”vara”	i	

exempelvis	reklam	och	annan	marknadsföring.34	Kroppsidealet	(som	existerar	både	för	män	

och	kvinnor)	är	i	nutid	en	kropp	utan	fett,	med	tydliga	konturer	och	därför	är	en	anpassning	

efter	detta	ideal	att	följa	normen	för	nutidens	ideala	kvinnlighet.	Kravet	på	att	hela	tiden	

förbättra	sin	kropp	är	oftast	riktade	till	kvinnor	och	det	är	genom	denna	typ	av	ideal	som	

kvinnor	får	lära	sig	att	deras	värde	är	kopplade	till	deras	yttre.35	Eriksson	och	Göthlund	

poängterar	att	en	feministisk	ansats	till	tolkningen	av	hur	kvinnokroppar	porträtteras	är	att	

det	oftast	är	mannen	och	inte	kvinnorna	själva	som	har	bestämt	hur	de	ska	porträtteras	i	

bildhistorien.	Detta	perspektiv	belyser	alltså	att	historiskt	sett	har	kvinnan	inte	fått	definiera	

eller	skapa	bilden	av	sig	själv.36		

                                                
30	https://www.genus.se/ord/performativitet/	(Hämtad	2017-12-28).	
31	Eriksson	&	Göthlund,	2012,	s.	56-57.	
32	Eriksson	&	Göthlund,	2012,	s.	73-74.	
33	Ibid,	s.	106.	
34	Ibid,	s.	139.	
35	Ibid,	s.	143-144.	
36	Ibid,	s.	154.	
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Teorin	”the	male	gaze”	kommer	också	användas	i	analysen,	då	den	kan	öka	förståelsen	för	

KKW:s	genusuttryck	i	sina	selfies	och	självporträtt.	Filmteoretikern	Laura	Mulvey	myntade	

begreppet	år	1975	och	det	syftar	till	att	belysa	att	olika	konstformer,	exempelvis	film,	

struktureras	utifrån	en	manlig	betraktare.	Kvinnor	på	bild	har	blivit	porträtterade	utifrån	ett	

manligt	perspektiv,	vilket	Mulvey	menar	har	bidragit	till	den	stereotypa	porträtteringen	och	

föreställningen	om	det	manliga	som	aktivt	och	det	kvinnliga	som	passivt.37	Den	manliga	

blicken	finns	alltså	inbyggd	i	hur	film	skapas,	då	mannens	roll	ofta	syftar	till	att	aktivt	föra	

historien	framåt.38	Det	kvinnliga	kodas	istället	som	erotiskt	och	visuellt,	vilket	bidrar	till	att	

kvinnan	definieras	utifrån	detta.	Den	manliga	fantasin	tycks	alltså	bestämma	hur	kvinnan	ska	

porträtteras.	Detta	leder	i	sin	tur	till	att	vara	kvinna	är	detsamma	som	att	bli	tittad	på	utifrån	

en	manlig	blick.39	Bilden	av	kvinnan	som	sexualiserad	och	passiv	är	ett	uttryck	för	en	

patriarkal	ordning	som	presenterar	kvinnan	i	motsats	till	och	underordnad	mannen.	När	

kvinnan	porträtteras	i	motsats	till	mannen,	så	utgör	hon	inte	längre	ett	hot.40	Begreppet	

voyeurism	är	relevant	som	ett	komplement	till	begreppet	”the	male	gaze”	då	det	syftar	till	

att	beskriva	”ett	lustfyllt	betraktande	av	någon	som	inte	själv	vet	om	att	den	betraktas”.	

Detta	skapar	en	känsla	av	förbjudenhet	och	spänning	för	betraktaren.41	

	

Det	är	viktigt	att	poängtera	att	”the	male	gaze”	inte	är	bunden	till	en	biologiskt	definierad	

position.	Den	manliga	blicken	är	djupt	rotad	i	ett	heteronormativt	patriarkat,	vilket	gör	att	

alla,	oavsett	genustillhörighet,	kan	använda	sig	av	en	manlig	blick	när	det	kommer	till	

porträtteringen	av	kvinnor	i	media.		

	

	

	

	

	

                                                
37	https://www.amherst.edu/system/files/media/1021/Laura%20Mulvey,%20Visual%20Pleasure.pdf.	S.	808-
809.	(Hämtad	2017-12-28).	
38	Mirzoeff,	2015,	s.	53.	
39	https://www.amherst.edu/system/files/media/1021/Laura%20Mulvey,%20Visual%20Pleasure.pdf.	S.	808-
809.	(Hämtad	2017-12-28).	
40	https://www.amherst.edu/system/files/media/1021/Laura%20Mulvey,%20Visual%20Pleasure.pdf.	S.	815.	
(Hämtad	2017-12-28).	
41	Eriksson	&	Göthlund,	2012,	s.	67.	
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7.	Metod	

I	analysen	används	en	semiotisk	bildanalys	för	att	analysera	selfies	och	porträtt	av	Kim	

Kardashian	West.	Alla	bilderna	är	tagna	från	hennes	Instagramkonto	och	en	av	dem42	är	

utöver	det	även	publicerad	i	hennes	bok	Selfish.		

	

Semiotiken	syftar	till	att	undersöka	vilken	betydelse	och	budskap	som	människan	tillskriver	

bilder,	texter	och	andra	visuella	uttryck.	Bilder	kan	sägas	bära	på	en	kod	som	i	sin	tur	bär	på	

en	kultur.	För	att	kunna	analysera	och	förstå	bilder	krävs	det	därför	en	förståelse	för	

kulturen	som	dessa	bilder	skapas	inom.	Vi	behöver	ta	hänsyn	till	att	bilder	kan	tolkas	olika	

utifrån	olika	kontexter	och	kulturer,	vilket	gör	att	sändarens	och	mottagarens	tolkning	och	

uppfattning	av	bilden	kan	skilja	sig	åt.	Inom	semiotiken	är	begreppsparet	denotation	och	

konnotation	centrala.	Denotation	syftar	till	att	beskriva	det	uppenbara	i	en	bild	medan	

konnotation	istället	syftar	till	att	analysera	hur	bilden	uppfattas	rent	kulturellt.	Inom	

semiotisk	bildanalys	är	det	alltså	viktigt	att	både	analysera	det	som	faktiskt	finns	i	bilden	

men	också	”det	som	inte	finns”.43	Det	är	viktigt	att	ha	i	åtanke	att	tolkningarna	kan	komma	

att	se	olika	ut	baserat	på	skillnader	hos	avsändaren	respektive	mottagaren	kring	maktaxlar	

som	exempelvis	kön,	klass,	etnicitet	och	sexualitet.44		

	

En	metod	inom	semiotiken	är	ikonografisk	bildanalys.	Metoden	skapades	av	Erwin	Panofsky	

redan	år	1939,	men	är	fortfarande	en	aktuell	och	relevant	metod	att	använda	inom	

bildanalys.	Metoden	består	av	tre	olika	steg.	Det	första	steget	heter	pre-ikonografisk	

beskrivning	och	innebär	en	beskrivning	av	vad	bilden	faktiskt	föreställer,	utan	kulturell	analys	

eller	värdering.	Det	andra	steget	heter	ikonografisk	analys	och	innebär	att	bilden	analyseras	

utifrån	ett	kulturellt	perspektiv	där	man	tolkar	vad	bilden	utstrålar	för	symbolisk	mening	och	

vilka	föreställningar	bilden	sänder	ut.	Detta	innebär	alltså	att	bilden	analyseras	i	små	

beståndsdelar	för	att	komma	fram	till	vad	bilden	kulturellt	sänder	ut	för	signaler.	Det	tredje	

och	avslutande	steget	inom	ikonografisk	bildanalys	kallas	för	ikonologisk	tolkning	och	

innebär	att	man	drar	slutsatser	utifrån	de	två	tidigare	stegen	för	att	förstå	bildens	djupare	

betydelse	och	innebörd.	Vad	konnoterar	bilderna	vi	har	analyserat	och	hur	kan	vi	förstå	

                                                
42	Bilden	”#NoFilter”	är	även	publicerad	i	Kim	Kardashian	Wests	bok	”Selfish”.	
43	Eriksson	&	Göthlund,	2012,	s.	58.	
44	Fagerström,	Linda	&	Nilson,	Maria,	Genus,	medier	och	masskultur,	Gleerup,	Malmö,	2008,	s.	81.	
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bilderna	i	relation	till	vår	samtid,	kultur	och	genusstereotypa	föreställningar?45	Den	

ikonografiska	bildanalysen	appliceras	i	analysen	genom	att	i	varje	konnotativ	del	så	

analyseras	bildens	kulturella	betydelse	och	innebörd,	exempelvis	i	relation	till	

genusstereotypa	föreställningar.		

	

8.	Analys	&	material	

	

Det	valda	materialet	består	av	fyra	bilder	av	Kim	Kardashian	West,	varav	två	är	selfies	och	

två	porträtt	av	henne	tagna	av	fotograferna	Jamel	Toppin	från	Forbes	och	Tom	Munro	från	

GQ	Magazine.		

De	selfies	som	analyseras	är	två	av	hennes	mest	virala	bilder	på	Instagram.	Hon	blev	mycket	

uppmärksammad	för	bilderna,	och	fick	både	negativa	och	positiva	reaktioner.	Den	första	

bilden	fick	mycket	kritik	för	sin	nakenhet.	Skådespelerskan	Chloë	Grace	Moretz	twittrade	till	

KKW:	”I	truly	hope	you	realize	how	important	setting	goals	are	for	young	women,	teaching	

them	we	have	so	much	more	to	offer	than	just	our	bodies”.46	De	negativa	kommentarerna	

som	KKW	får	när	det	kommer	till	hennes	selfies	följer	ofta	den	här	typen	av	resonemang.	

Kritiken	grundar	sig	ofta	i	att	hon,	med	sina	kroppsliga	uttryck,	sänder	ut	orimliga	signaler	

om	kropp	och	sexualitet	till	unga	kvinnor.	De	positiva	kommentarerna	handlar	istället	om	att	

hon	är	modig	och	inspirerande	som	visar	upp	sin	kropp	med	stolthet	och	tillåter	sig	vara	

sexuell	utan	att	skämmas	över	det.		

	

De	två	porträtten	som	analyseras	är	publicerade	i	tidningarna	GQ	Magazine	och	Forbes.	GQ	

är	ett	herrmagasin	som	handlar	om	mode,	livsstil,	träning	och	teknologi.	Forbes	är	en	

amerikansk	affärstidning	som	handlar	om	finans,	investering	och	teknologi.	Varje	år	rankar	

tidningen	bland	annat	världens	mest	framgångsrika	företag	och	biljonärer.	Tidningens	slogan	

är	”The	Capitalist	Tool”,	vilket	i	sig	beskriver	tidningens	syfte	och	dess	läsare.	Motiveringen	

till	valet	av	bilderna	grundar	sig	i	att	de	har	väckt	stor	uppmärksamhet,	antingen	på	grund	av	

nakenhet47	eller	normbrytande	porträttering	av	den	vanligtvis	sexualiserade	KKW.48	

                                                
45	Ibid,	s.	80-83.	
46	http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4773204/Chloe-Grace-Moretz-brands-Kim-Kardashian-sad-
feud.html	(Hämtad	2017-12-28).	
47	Bild	1,	2	och	3.	
48	Bild	4.	
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8.1.	Selfies:	

	

1. Selfie	1	-	”When	you’re	like	I	have	nothing	to	wear	LOL49”	

	
	

2. Selfie	2	-	”#NoFilter50	

	
	

                                                
49	https://www.instagram.com/p/BCpQBQROS5l/?taken-by=kimkardashian	(Hämtad	2017-12-29).	
50	https://www.instagram.com/p/fjw59uuS7b/?taken-by=kimkardashian	(Hämtad	2017-12-29).	
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8.2.	Porträtt	

	

1. Porträtt	1	-	”#GQ51”	

	
	

2. Porträtt	2	-	”#NotBadForAGirlWithNoTalent52”	

	

                                                
51	https://www.instagram.com/p/sgE3IeOS0H/?taken-by=kimkardashian	(Hämtad	2017-12-29).	
52	https://www.instagram.com/p/BHudR7EhoVA/?taken-by=kimkardashian	(Hämtad	2017-12-29). 
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Nedan	följer	en	analys	av	de	fyra	utvalda	bilderna	av	KKW.	Alla	fyra	bildanalyser	är	

uppdelade	på	en	denotativ	och	en	konnotativ	nivå.		

	

8.3.	Semiotisk	bildanalys	av	Selfie	1	–	”When	you’re	like	I	have	nothing	to	wear	LOL”	

Denotativ	nivå	

Bildens	denotativa	nivå	visar	betraktaren	en	naken	KKW	speglad	i	en	badrumsspegel.	Till	

vänster	om	henne	ser	man	kanten	av	ett	vitt	badkar	och	en	dörröppning	där	ett	vitt	skynke	

hänger.	Till	höger	om	henne	ser	vi	kanten	av	en	hylla	med	handdukar	och	ännu	en	dörr.	

Golvet	är	i	marmor	och	smälter	nästan	ihop	med	väggen	som	också	är	i	en	ljus	nyans	av	vitt	

och	beigt.	I	taket	hänger	spotlights,	vilket	gör	att	ljuset	i	bilden	tycks	landa	snett	

bakifrån/ovanifrån	KKW.	Dörren	bakom	KKW	står	på	glänt	och	ute	i	hallen	skymtas	ännu	fler	

spotlights	i	taket.	Spegeln	som	hon	speglar	sig	i	verkar	täcka	en	stor	del	av	väggen	och	runt	

spegeln	sitter	en	ram	som,	i	kombination	med	marmorgolvet,	ger	ett	lyxigt	intryck.		

	

KKW	är	placerad	åt	vänster	i	bilden,	bredbent	och	framåtlutande.	Hon	har	placerat	sin	arm	

mot	sitt	högra	bröst	och	hennes	högra	hand	på	sin	högra	axel.	Hon	lutar	huvudet	snett	till	

vänster,	vilket	skapar	en	skuggsiluett	över	hennes	högra	kind	och	hals.	Hon	har	blont	hår	

som	är	bakåtdraget	över	ryggen	förutom	en	slinga	som	täcker	hennes	högra	öga	något.	I	sin	

vänstra	hand	håller	hon	mobilen	som	hon	har	tagit	selfien	med.	KKW	har	en	tydligt	markerad	

smal	midja	i	kontrast	till	sina	kurviga	höfter	och	stora	bröst.	Dessa	kroppsdelar	hamnar	i	

fokus	genom	hennes	framåtlutande	pose.	Hon	har	censurerat	sina	bröstvårtor	och	sitt	kön	

med	en	svart	fyrkant,	vilken	i	sin	tur	tydligt	markerar	midjan.	Hennes	ansiktsuttryck	är	

avslappnat	med	ögonen	halvt	slutna	och	munnen	är	något	plutad.	

	

Konnotativ	nivå	

KKW:s	pose	för	tankarna	till	en	reklamannons	där	modellen	ska	framhäva	sina	mest	

smickrande	sidor	genom	att	föra	blicken	till	ansiktet	genom	”rama”	in	det	med	hjälp	av	sin	

arm	och	hand.	Att	lägga	huvudet	på	sned	gör	att	kroppsdelar	som	är	sexuellt	laddade	

(exempelvis	bröst,	rumpa	och	ben)	lyfts	fram	och	sätts	i	fokus.	Att	smeka	sin	egen	kropp	är	

också	vanligt	när	kvinnor	porträtteras	i	bilder,	något	som	bidrar	till	bildens	sexuella	laddning	
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av	kvinnokroppen.53	Bilden	för	även	betraktarens	blick	till	hennes	nakna	kropp	eftersom	

delar	av	den	är	censurerad	med	svarta	iögonfallande	rutor.	Den	svankande	och	lätt	

framåtlutande	kroppen	ger	en	känsla	som	vittnar	om	den	stereotypa	bilden	av	kvinnan	som	

ständigt	tillgänglig	och	inbjudande.54	Detta	kan	i	sin	tur	leda	till	att	betraktaren	tolkar	bilden	

pornografiskt.	Hennes	kropp	framställs	främst	som	ett	passivt	objekt	med	ett	estetiskt	värde	

som	visas	för	visuell	njutning.55	Att	KKW	inte	tittar	in	i	kameran	gör	att	vi	som	betraktare	

tillåts	att	titta	på	henne	utan	att	själva	behöva	mötas	av	hennes	blick.	Detta	ger	oss	som	

betraktare	makt.56	I	kapitlet	tidigare	forskning	diskuterades	Mirzoeff	och	Eriksson	och	

Göthlunds	redogörelse	för	fenomenet	kvinnokroppen	och	hur	den	har	porträtterats	genom	

historien.	Den	manliga	blicken	har	historiskt	sett	dominerat	porträtteringen	av	

kvinnokroppen,	vilket	har	lett	till	att	kvinnan	ofta	porträtteras	som	ett	tillgängligt	och	

sexualiserat	objekt	för	mannen.	Eriksson	och	Göthlund	menar	att	det	finns	flera	olika	

tillvägagångssätt	för	att	”avväpna”	kvinnan	och	hennes	möjlighet	att	möta	betraktarens	

blick.	I	reklam	är	det	vanligt	att	porträttera	kvinnan	när	hon	blundar,	vilket	gör	henne	

”ofarlig”.57	Det	finns	därmed	tydliga	likheter	mellan	dessa	beskrivningar	och	denna	selfie	på	

KKW.	Eriksson	och	Göthlund	redogör	för	att	kroppsidealet	i	modern	tid	är	en	kropp	utan	fett	

och	med	tydliga	konturer.	I	ljuset	av	denna	beskrivning	kan	vi	tolka	bilden	som	subversiv:	

KKW	visar	upp	en	kurvig	kvinnokropp	som	inte	vanligtvis	visas	upp	i	media.	Genom	bilderna	

öppnar	hon	upp	en	representation	av	andra	typer	av	kroppar.	Däremot	kan	vi	också	se	att	

bilden	producerar	ett	snävt	ideal,	det	är	trots	allt	en	kropp	som	uppfyller	de	flesta	

könsbaserade	normer	kring	femininitet	och	kvinnlig	sexualitet.	

	

Hennes	pose	kan	kopplas	till	Berger	och	Luckmanns	teori	om	att	vår	identitet	skapas	i	

relation	till	samhällets	normer.	Deras	teori	kan	bidra	med	en	förståelse	för	att	selfien	i	sig	

bidrar	till	att	konstruera	och	presentera	KKW:s	identitet,	baserad	på	samhällets	normer	kring	

femininitet	och	sexualitet.	På	ett	liknande	sätt	kan	vi	även	se	kopplingar	mellan	selfien	

”#NoFilter”	till	Goffmans	teori	om	hur	vi	skapar	vårt	”jag”	genom	att	iscensätta	vår	

könstillhörighet	och	utseende	utifrån	heteronormativa	förväntningar.	I	KKW:s	selfies	och	

                                                
53	Eriksson	&	Göthlund,	2012,	s.	106	och	s.	68-69.	
54	Fagerström	&	Nilson,	2008,	s.	84.	
55	Eriksson	&	Göthlund,	2012,	s.	106.	
56	Ibid,	s.	67.	
57	Ibid,	s.	67-68.	
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självporträtt	kan	vi	tydligt	se	att	hon	väljer	att	framhäva	sin	femininitet,	kropp	och	

sexualitet58	men	också	sitt	entreprenörskap59	för	att	förstärka	sin	identitet,	självpresentation	

och	sitt	varumärke.	Det	finns	även	tydliga	kopplingar	mellan	Forsmans	studie	

”Duckface/Stoneface	–	Sociala	medier,	onlinespel	och	bildkommunikation	bland	killar	och	

tjejer	i	årskurs	4	och	7”	och	selfien	”#NoFilter”.	Sättet	KKW	poserar	på	är,	som	ovan	nämnt,	

ett	stereotypt	sätt	kvinnor	porträtteras	på.	Det	skulle	exempelvis	vara	ovanligt	att	se	en	man	

porträtteras	på	ett	liknande	sätt.	Detta	tyder	på	att	sättet	KKW	porträtteras	på	bidrar	till	ett	

isärhållande	av	könen,	då	hennes	bilder	indirekt	poängterar	skillnaden	mellan	femininitet	

och	maskulinitet.		

	

8.4.	Semiotisk	bildanalys	av	Selfie	2	–	”#NoFilter”	

Denotativ	nivå	

Bilden	är	tagen	i	ett	rum	med	en	vit	vägg	som	bakgrund	och	gröna	detaljer	till	vänster.	Det	

står	flera	rumsavskiljare	till	KKW:s	högra	sida,	vilket	gör	att	ljuset	i	bilden	dämpas	något	och	

en	skugga	av	hennes	kontur	syns	på	väggen	bakom	henne.	Ljuset	kommer	ovanifrån,	snett	

till	vänster	och	landar	på	hennes	ansikte	och	hår	medan	resten	av	kroppen	är	mer	skuggad.	

Selfien	visar	KKW	snett	bakifrån	iklädd	en	vit	baddräkt.	Hon	har	vridit	mobilen	vilket	gör	att	

hon	placeras	snett	över	mitten	av	bilden	ner	till	bildens	högra	hörn,	snett	vertikalt.	Detta	ger	

illusionen	av	att	hennes	hållning	ser	mer	svankande	ut,	vilket	gör	att	hennes	rumpa	ser	

större	ut.	Hon	står	med	ena	benet	rakt	och	det	andra	böjt	och	lyfter	sin	fot,	vilket	även	det	

gör	att	hennes	rumpa	ser	större	ut.	Baddräkten	ser	nästan	genomskinlig	ut	och	täcker	

knappt	rumpan.	Hon	står	snett	vriden	mot	kameran	vilket	gör	att	vi	ser	hennes	rygg,	rumpa	

och	sidan	av	hennes	bröst,	dock	täcker	baddräkten	precis	bröstvårtan.		

	

Konnotativ	nivå	

Bildtexten	till	denna	bild	på	Instagram	lyder	”#NoFilter”	och	i	KKW:s	bok	Selfish	skriver	hon	

bredvid	denna	bild:	”I	was	doing	a	photo	shoot.	I	took	a	selfie	before	I	went	out.	Who	knew	it	

would	get	more	attention	than	the	actual	shoot.	#PoweroftheSelfie.”60	

                                                
58	Bild	1,	2	och	3.	
59	Bild	4. 
60	Kardashian	West,	Kim,	Selfish,	Rizzoli,	New	York,	2015,	s.	323.		
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Bildtexten	i	kombination	med	selfien	är	ett	tydligt	exempel	på	hur	KKW	använder	sig	av	sin	

kropp	för	att	förstärka	sitt	varumärke.	Hashtaggen	tyder	på	att	hon	ser	en	kraft	i	selfies	då	

de	kan	ge	stor	uppmärksamhet,	som	i	detta	fall.		I	boken	Uppmärksamhetssamhället	redogör	

Gillberg	för	just	detta	fenomen.	I	en	tid	av	digitalisering	förväntas	vi	ha	ett	starkt	personligt	

varumärke	genom	att	lyfta	individen	snarare	än	vad	individen	har	skapat	eller	producerat.61	

Genom	plattformen	Instagram	blir	det	enkelt	att	skapa	ett	starkt	varumärke	och	identitet	

genom	selfies	och	självporträtt,	då	de	når	ut	till	miljontals	människor.	Att	själv	bestämma	

över	sitt	”digitala	jag”	ger	alltså	en	form	av	kontroll	och	självmakt.	Gillberg	menar	att	vår	

fixering	för	kändisar	och	deras	personliga	varumärken	har	möjliggjort	för	kändisar	att	

nästintill	bli	kända	bara	för	att	vara	sig	själva.62	Denna	nya	form	av	kändisskap	är	sprungen	ur	

digitaliseringen,	och	kräver	inte	nödvändigtvis	kompetenser	eller	meriter,	utan	snarare	ett	

starkt	personligt	varumärke	som	kan	utgöras	av	en	särskild	pose,	replik	eller	utseende.63	

KKW:s	bildtext	vittnar	om	just	detta	fenomen:	hennes	sexuellt	anspelande	pose	gav	mer	

uppmärksamhet	än	själva	fotograferingen.		

	

Med	hjälp	av	Eriksson	och	Göthlunds	redogörelse	för	att	kvinnokroppen	används	som	”vara”	

i	reklamsammanhang	kan	vi	tolka	det	som	att	KKW	använder	sin	kropp	för	att	utveckla	sitt	

personliga	varumärke.	Varumärket	KKW	och	dess	värde	är	ständigt	beroende	av	hennes	

yttre	och	hennes	kropp.	Denna	typ	av	kändisskap	kopplas	ofta	till	KKW	och	i	synnerhet	till	

bilden	”#NoFilter”.	KKW	brukar	ofta	sägas	vara	”känd	för	ingenting”	och	att	hennes	

varumärke	är	beroende	av	hennes	kropp	och	utseende.	Detta	går	hand	i	hand	med	Berger	

och	Luckmanns	socialkonstruktivistiska	teori	som	menar	att	jaget	är	en	konstruktion	av	

relationen	mellan	individen	och	samhällets	normer.64	Således	kan	vi	tolka	det	som	att	KKW:s	

”jag”	och	varumärke	ständigt	skapas	och	upprätthålls	i	relation	till	samhällets	normer	kring	

femininitet	och	sexualitet.		

	

Rosalind	Gill	redogör	i	sin	bok	Gender	and	the	media	för	kvinnor	som	själva	väljer	att	

konstruera	sin	identitet	utifrån	sin	sexualitet,	vilket	hon	menar	är	något	som	reklamindustrin	

gynnas	av.	Att	sexuell	objektifiering	både	kan	ses	som	ett	eget	val	och	som	ett	internaliserat	

                                                
61	Gillberg,	2014,	s.	46.	
62	Ibid,	s.	62.	
63	Ibid,	s.	66-67. 
64	Berger	&	Luckmann,	1998,	s.	201-202.	
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ideal	som	”gjorts	till	vårt	eget”	är	relevant	i	analysen	av	KKW:s	bilder.	Därför	kan	bilden	

”#NoFilter”	både	tolkas	utifrån	att	den	sexuella	objektifieringen	av	KKW:s	kropp	kan	vara	ett	

aktivt	val	av	henne	själv,	men	också	tolkas	utifrån	att	hennes	val	är	färgat	av	ideal	som	i	

grunden	förtrycker	och	objektifierar	kvinnor.	KKW	kan	alltså,	oavsett	om	det	är	ett	”fritt”	val	

eller	inte,	tolkas	använda	sig	av	sin	kropp	på	ett	sexuellt	sätt,	utan	att	nödvändigtvis	känna	

sig	utnyttjad	eller	objektifierad,	eftersom	hon	själv	kontrollerar	vilka	bilder	hon	lägger	upp	

och	inte.		

	

8.5.	Semiotisk	bildanalys	av	Porträtt	1	–	”#GQ”	

Denotativ	nivå	

Bilden	på	KKW	är	tagen	bakifrån	och	hela	hennes	kropp	täcker	bilden.	Hennes	ansikte	syns	

bara	till	precis	ovanför	ögonbrynen,	vilket	gör	att	bilden	främsta	fokus	är	KKW:s	kropp	och	

rumpa	eftersom	de	är	centrerade	i	bilden.	Det	enda	man	kan	tyda	i	bilden,	förutom	hennes	

kropp,	är	att	hon	ligger	i	en	säng	med	silkeslakan.	Hon	ligger	på	mage	och	tittar	snett	bakåt	

på	betraktaren.	Ljuset	faller	på	hennes	vänstra	sida	och	från	axeln	ner	till	rumpan	så	glänser	

hennes	hud	och	ser	inoljad	ut.	Hennes	högra	sida	är	istället	starkt	skuggad,	vilket	ger	ett	

sensuellt	och	mystiskt	intryck.	Sättet	KKW	ligger	gör	att	vi	ser	konturerna	av	hennes	vänstra	

bröst	och	konturerna	av	hennes	rumpa.	Rumpan	täcks	något	av	hennes	uppdragna	ben	och	

fötter,	iklädda	höga	stilettklackar.	Hennes	hår	ligger	mot	ryggen	och	över	kuddarna,	vilket	

gör	att	det	ser	rufsigt,	men	stylat	ut.	Hennes	ansiktsuttryck	är	sensuellt	och	inbjudande	med	

mörkt	sminkade	ögon	och	höjda	ögonbryn.	Hennes	ögon	är	något	spända	och	ger	ett	

utmanande	intryck.		

	

Konnotativ	nivå	

Att	KKW	tittar	in	i	betraktarens	blick	kan	tolkas	på	olika	sätt.	I	bilden	besvarar	hon	

betraktarens	blick	genom	att	spänna	ögonen	mot	kameran,	hennes	blick	är	aktiv.	Däremot	

ligger	hon	i	en	säng	med	en	obekväm	pose	och	tittar	snett	bakåt	mot	kameran	iklädd	

stilettklackar.	Denna	obekväma	pose	”nollställer”	hennes	aktiva	blick	och	gör	henne	istället	

underordnad	betraktaren.65	Att	hon	är	avbildad	liggandes	i	en	säng	med	sidenlakan,	för	

tankarna	till	en	stereotyp	porträttering	av	kvinnan	som	jordnära,	varm	och	bunden	till	den	

                                                
65	Eriksson	&	Göthlund,	2012,	s.	68-69.		
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privata	sfären.	Enligt	Eriksson	och	Göthlund	är	det	vanligt	att	kvinnokroppen	får	symbolisera	

naturlighet,	sexualitet	och	passivitet,	alltså	ett	objekt	för	sexuell	njutning,	vilket	detta	

porträtt	är	ett	tydligt	exempel	på.66	KKW	är	naken	och	därmed	”naturlig”	och	poserar	på	ett	

sexuellt	sätt.	Detta	kan	föra	tankarna	till	både	njutning	och	synd,	vilket	i	sin	tur	gör	att	KKW	

kan	utsättas	för	att	bli	klassad	som	både	”hora”	och	”madonna”:	”hora”	om	hon	själv	är	

aktiv,	”madonna”	om	hon	är	passiv.	Hennes	kropp	och	posering	är	alltså	centrala	för	att	

förmedla	dessa	känslor	hos	betraktaren.		

	

Bilden	är	tagen	i	närbild,	vilket	gör	att	hela	KKW:s	kropp	inte	får	plats.	Det	är	vanligt	att	

porträttera	kvinnan	utifrån	hennes	olika	kroppsdelar	och	inte	i	hennes	helhet.	Detta	kan	

man	göra	genom	att	exempelvis	beskära	bilden	så	att	bara	halva	huvudet	syns	men	hela	

hennes	kropp.	Detta	är	en	vanlig	metod	inom	mode,	reklam	och	pornografiska	bilder.	

Genom	att	porträttera	kroppsdelarna	rumpa	och	bröst	blir	hon	lockande	men	ofarlig	för	

(den	manliga)	betraktaren	att	titta	på.67	Detta	är,	som	tidigare	nämnt,	ett	vanligt	sätt	att	

avväpna	den	kvinnliga	blicken	så	att	betraktaren	kan	titta	på	objektet	i	bilden	utan	att	mötas	

av	en	blick	själv.	Betraktaren	kan	därmed	objektifiera	utan	att	bli	störd.	Att	bilden	är	tagen	

på	nära	håll	i	kombination	med	KKW:s	inbjudande	blick	ger	känslan	av	att	man	som	

betraktare	befinner	sig	på	nära	avstånd,	ståendes	precis	bakom	KKW	på	väg	att	närma	sig	

henne	på	ett	sexuellt	vis.	I	och	med	att	hon	ligger	ner	och	tittar	bakåt	utgör	hon	inget	”hot”	

för	betraktaren	eftersom	hennes	pose	gör	henne	passiv.68	Detta	är	ett	exempel	på	att	

kroppsspråket	är	genusbundet,	vilket	Hirdman	redogör	för	i	sin	bok	Tilltalande	bilder.	Vi	kan	

även	anta	att	bildens	betraktare	tilltalas	som	manlig,	om	vi	utgår	från	Butlers	heterosexuella	

matris.	En	normativ	sexualitet	(heterosexualitet)	befäster	normativt	genus	(kvinnlighet	eller	

manlighet),	vilket	i	sin	tur	skapar	ett	begär	mellan	de	motsatta	könen.	I	bilden	”#GQ”	är	den	

tilltalade	publiken	således	mannen.		

	

Bilden	ger	även	intrycket	av	att	vara	komponerad	utifrån	”the	male	gaze”,	då	vi	som	

åskådare	tvingas	inta	en	manlig	blickposition	genom	kameran,69	just	för	att	den	riktar	sig	till	

en	manlig	betraktare	som	ska	känna	ett	sexuellt	begär	gentemot	KKW:s	kropp.	

                                                
66	Fagerström	&	Nilson,	2008,	s.	51.	
67	Eriksson	&	Göthlund,	2012,	s.	67-68.	
68	Hirdman,	2001,	s.	52.	
69	Eriksson	&	Göthlund,	2012,	s.	66. 
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Kvinnokroppar	porträtteras	vanligtvis	som	symboler	för	sex,	enligt	Hirdman,	vilket	gör	att	

mottagaren	lär	sig	att	betrakta	kvinnor	utifrån	olika	(manliga)	föreställningar	om	femininitet	

som	konstrueras	genom	exempelvis	gester,	poser	och	ansiktsuttryck.70	

	

Hennes	kropp	är	i	sin	tur	porträtterad	utifrån	ovannämnda	stereotypa	föreställningar	om	en	

essentiell	femininitet.	Denna	essentiella	femininitet	skapas,	som	tidigare	nämnt,	genom	

sättet	hon	ligger	på	och	att	hennes	kropp	framhävs	utifrån	dess	feminina	drag,	så	som	

hennes	kurviga	rumpa,	lår	och	bröst.	Detta	bekräftar	Butlers	teori	om	att	kön	och	

föreställningar	om	kön	skapas	performativt.	Genom	att	KKW	poserar	och	porträtteras	på	ett	

könsstereotypt	sätt	kan	man	tolka	att	hennes	kön	och	genus	görs	genom	hennes	

kroppsspråk	och	utseende.		

	

I	likhet	med	Rosalind	Gills	forskning	kan	vi	utifrån	KKW:s	selfies	förstå	att	mediekulturen	

verkar	vara	besatt	av	KKW:s	kropp	(eftersom	dessa	bilder	är	några	av	hennes	mest	

uppmärksammade)	och	att	den	utgör	kärnan	för	hennes	självpresentation.	Hennes	kropp	

kan	alltså	både	tolkas	som	en	källa	till	makt,	eftersom	den	ger	henne	uppmärksamhet,	men	

också	som	en	bidragande	faktor	till	sexualiseringen	och	objektifieringen	av	henne,	då	hennes	

kropp	ständigt	övervakas	och	kontrolleras.	Bilden	”#NoFilter”	kan	även	tolkas	utifrån	

Rosalind	Gills	beskrivning	av	den	”nya	kvinnorollen”	som	reklamindustrin	säljer	in	till	unga	

tjejer.	Rollen	innefattar	att	kvinnor	”själva”	konstruerar	sin	identitet	utifrån	sin	sexualitet,	

vilket	gör	att	objektifieringen	inte	nödvändigtvis	behöver	vara	ett	offergörande	av	kvinnan.	

Det	är	en	komplex	diskussion	eftersom	den	till	slut	landar	i	den	fria	viljan.	Vad	är	det	som	

ligger	till	grund	till	varför	man	vill	att	ens	identitet	ska	konstrueras	så	starkt	till	ens	

sexualitet?	Är	det	patriarkatets	normer	som	internaliserats	och	blivit	till	våra	egna?	Även	om	

så	är	fallet	är	det,	enligt	mig,	viktigt	att	förstå	att	feminismen	kan	inrymma	patriarkala	

värderingar	och	uttryck,	utan	att	nödvändigtvis	vara	icke-feministisk.	Trots	att	patriarkala	

ideal	internaliseras	och	görs	till	våra	egna,	behöver	inte	det	innebära	att	en	individ	är	icke-

feministisk	när	den	eftersträvar	dessa	ideal.		För	att	förklara	detta	djupare	och	i	relation	till	

bilderna	på	KKW	menar	jag	att	det	är	en	kombination	av	djupt	rotade	patriarkala	normer	och	

                                                
70	Hirdman,	2001,	s.	266.	
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ett	återtagande	av	makt,	subjektskapande	och	upphöjande	av	femininitet	som	ligger	till	

grund	för	varför	KKW:s	selfies	ofta	bygger	på	stereotyper	kring	femininitet	och	sexualitet.		

	

8.6.	Semiotisk	bildanalys	av	Porträtt	2	–	”#NotBadForAGirlWithNoTalent”	

Denotativ	nivå	

Detta	porträtt	skiljer	sig	markant	från	de	andra	eftersom	den	porträtterar	KKW	i	ljuset	av	

hennes	kompetens	som	entreprenör	istället	för	att	fokusera	på	hennes	kropp.	Till	höger	om	

henne	står	texten	”Kim	Kardashian	–	She	made	$45	million	from	one	game”.	Bilden	är	tagen	

ur	ett	framifrån	perspektiv	där	man	får	känslan	av	att	hon	tittar	rakt	in,	något	neråt,	in	i	

betraktarens	ögon.	Hon	har	ett	diskret	leende	och	hakan	är	något	lutad	in	mot	bröstet.	Hon	

har	en	rak	hållning	och	håller	sina	armar	i	kors,	vilket	förstärker	känslan	av	bestämdhet	och	

självsäkerhet.	Hennes	hår	är	utsläppt	över	axlarna,	hon	har	ett	svart	halsband	som	är	

åtsittande	runt	halsen,	en	urringad	svart	tröja	och	något	som	kan	tolkas	som	en	pennkjol	i	

klassiskt	svartvitt	rutmönster.	Ljuset	kommer	framifrån	KKW,	vilket	gör	att	hennes	ansikte	är	

fullt	synligt	utan	skuggningar,	förutom	de	sminkade	skuggningar	som	framhäver	hennes	

kindben.	

	

Konnotativ	nivå	

Hashtaggen	som	KKW	använder	sig	av	till	denna	bild	är	”#NotBadForAGirlWithNoTalent”,	

vilket	avslöjar	mycket	om	vad	den	här	bilden	kan	tänkas	representera	för	KKW.	Bilden	kan	

ses	i	kontrast	till	de	tidigare	bilderna,	där	KKW	främst	har	porträtterats	i	ljuset	av	sin	kropp,	

sexualitet	och	stereotypa	femininitet.	I	detta	porträtt	framställs	KKW	snarare	i	en	stereotypt	

manlig	pose	som	för	tankarna	till	styrka	och	bestämdhet	genom	hennes	korsade	armar	och	

raka	hållning.	KKW	ser	handlingskraftig	ut	och	hennes	kläder	för	tankarna	till	en	

affärskvinnas	kläder.	Däremot	kan	vi	fortfarande	urskilja	hennes	urringning,	vilket	blir	en	

kontrast	till	den	i	övrigt	stereotypt	manliga	porträtteringen	av	KKW.	Urringningen	är	det	i	

bilden	som	främst	”håller	kvar”	KKW	i	en	stereotyp	kvinnlig	porträttering	genom	

framhävningen	av	hennes	kvinnligt	kodade	kurviga	kropp.71	Bildtexten	”Kim	Kardashian	–	

She	made	$45	million	from	one	game”	vittnar	om	att	bilden	syftar	till	att	visa	KKW:s	identitet	

som	skicklig	affärskvinna	och	kompetent	entreprenör,	snarare	än	som	sexualiserad	modell.	

                                                
71	Fagerström	&	Nilson,	2008,	s.	84.	
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Det	finns	något	intressant	i	detta	porträtts	tydliga	avvikelse	från	de	tidigare	bilderna	som	

analyserats.	Vanligtvis	porträtteras	kvinnor	i	den	privata	sfären	medan	män	porträtteras	i	

den	offentliga	sfären,	exempelvis	i	arbetslivet.72	Här	visar	KKW	att	hennes	identitet	som	

sexuell	och	feminin	(kopplat	till	den	privata	sfären)	går	att	kombinera	med	hennes	identitet	

som	entreprenör	och	affärskvinna	(kopplat	till	den	offentliga	sfären).	Det	ena	utesluter	inte	

det	andra.	Detta	kan	kopplas	till	Dahls	artikel	om	”Feminismer,	femininiteter	och	

femmefigurationer”,	som	beskriver	femmerörelsen	politisering	av	femininitetens	

underordning.	I	artikeln	redogör	Dahl	för	teorier	om	att	femininitet	är	byggt	på	ytlighet	och	

maktlöshet,	vilket	gör	kvinnan	till	ett	passivt	objekt	för	mannen.	Dahl	menar	att	dessa	

teorier	är	baserade	på	en	internaliserad	sexism	gentemot	kvinnor	och	att	detta	måste	

förändras.	Att	koppla	Dahls	ståndpunkt	att	vi	behöver	upphöja	femininitet	till	porträttet	

”#NotBadForAGirlWithNoTalent”	kan	bidra	till	en	nyanserad	analys	och	belysa	

problematiken	kring	föraktet	som	finns	gentemot	stereotyp	femininitet.	De	tidigare	bilderna	

har	främst	beskrivit	att	KKW:s	anspelningar	på	kropp,	femininitet	och	sexualitet	grundar	sig	i	

”the	male	gaze”.	Bilden	”#NotBadForAGirlWithNoTalent”	kan	istället	tolkas	som	att	KKW	

som	subjekt	väljer	att	upphöja	femininitet	och	kombinera	det	med	sin	identitet	som	

affärskvinna	och	makthavare.	Att	dessa	identiteter	går	att	kombinera	och	inte	nödvändigtvis	

är	motsägelsefulla	kan	vara	ett	sätt	att	tolka	KKW:s	identitetsskapande	genom	hennes	

selfies.	Hennes	porträtt	och	selfies	är	därmed	multidimensionella	och	bör	alltså	inte	endast	

analyseras	utifrån	att	de	är	sexualiserande	och	objektifierande.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
72	Ibid,	s.	50. 
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9.	Avslutande	diskussion	och	slutsatser	

	

När	Kim	Kardashian	West	släppte	sin	bok	Selfish	blev	hon	intervjuad	av	Rolling	Stone	

Magazine73	som	ställde	frågor	kring	selfies	och	huruvida	fenomenet	kan	kopplas	till	sexism	

och	objektifiering	av	kvinnor.	Hon	svarade:	

	

”Absolutely.	But	if	you	have	the	power,	you	can	take	that	power	and	put	out	there	what	you	

want	people	to	look	at.”	

	

”That’s	not	a	bad	thing.	I	took	them,	I	like	them,	and	there’s	power	in	that.”	

	

Genom	citaten	kan	vi	förstå	att	KKW	själv	ser	på	sina	selfies	som	ett	sätt	att	uttrycka	

egenmakt	och	kontroll	över	hur	hon	presenterar	och	visar	upp	sin	kropp	på	bild.	Selfien	kan	

alltså	tolkas	som	ett	uttryck	för	att	äga	sin	egen	kropp.	Analysen	har	däremot	redogjort	för	

att	fenomenet	selfie	är	ett	komplext	sådant.	Selfien	kan	både	ses	som	en	form	av	frigörelse	

och	som	ett	uttryck	för	sexism	och	objektifiering	gentemot	kvinnokroppen.	Oavsett	så	kan	vi	

konstatera	att	det	är	något	som	händer	med	blicken	och	bildens	innebörd	när	kvinnor	själva	

tar	kontroll	över	kameran	och	själva	väljer	vad	de	vill	publicera	på	sociala	medier.	Om	KKW	

menar	att	hon	själv	har	kontroll	och	makt	över	sättet	hon	visar	upp	sin	kropp	i	sina	selfies,	

kan	hennes	selfies	ändå	vara	sexistiska	och	objektifierande?	Det	enkla	svaret	är,	enligt	mig,	

ja.		

	

Oavsett	om	vi	själva	menar	att	vi	äger	makten	över	vår	kropp	och	hur	den	porträtteras,	så	är	

det	svårt	att	undgå	att	sättet	vi	väljer	att	presentera	oss	själva	påverkas	av	de	normer	som	

existerar	inom	ett	patriarkalt	samhälle.	Det	är	därmed	problematiskt	att	hävda	att	vi	helt	och	

hållet	själva	väljer	vilken	typ	av	bilder	vi	lägger	upp,	då	selfies	oftast	syftar	till	att	lägga	upp	

bilder	där	vi	lever	upp	till	heteronormativa	skönhetsideal.	Däremot	verkar	detta	inte	

nödvändigtvis	betyda	att	vi	inte	kan	känna	egenmakt	över	hur	vår	kropp	visas	upp.	Som	ovan	

nämnt	menar	KKW	att	hon	känner	en	makt	i	att	hon	själv	bestämmer	över	hur	hon	vill	visa	

upp	sin	kropp	genom	de	selfies	hon	lägger	upp.	Hetero-	och	skönhetsnormer	verkar	alltså	

                                                
73	http://www.rollingstone.com/culture/news/kim-kardashian-talks-body-image-selfies-and-superfans-in-san-
francisco-20150701	(Hämtad	2017-12-18).	
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styra	vilka	selfies	vi	väljer	att	lägga	upp,	men	detta	behöver	inte	stå	i	motsats	till	känslan	av	

att	vi	själva	har	makten	över	bilden	och	hur	våra	kroppar	porträtteras.		

	

Det	är	omöjligt	att	kontrollera	hur	selfien	kommer	att	uppfattas	eller	tas	emot	av	

betraktaren,	oavsett	avsändarens	syfte	eller	tanke	med	bilden.	Av	den	anledningen	bör	man	

också	problematisera	den	typ	av	självobjektifiering	som	KKW	ägnar	sig	åt	i	sina	selfies.	Just	

för	att	hennes	selfies	ofta	visar	upp	ett	heteronormativt	ideal	där	hon	framhäver	stereotypa	

feminina	och	sexuella	karaktärsdrag,	kan	man	tolka	att	hennes	selfies	ofta	grundar	sig	i	”the	

male	gaze”.	Selfies	som	fenomen	tolkar	jag	också	grunda	sig	i	”the	male	gaze”,	just	för	att	de	

ofta	syftar	till	att	visa	upp	ett	heteronormativt	ideal	där	kvinnor	och	män	förväntas	posera	

på	olika	sätt	utifrån	deras	förväntande	könstillhörighet.	Slutsatsen	är	alltså	att	oavsett	om	

KKW	själv	har	valt	hur	hon	vill	porträtteras	i	sina	selfies	så	verkar	det	oftast	vara	så	att	de	

följer	rådande	hetero-	och	skönhetsnormer,	eftersom	det	är	så	en	selfie	genererar	likes	och	

uppmärksamhet.	Däremot	är	det	viktigt	att	ytterligare	poängtera	att	dessa	olika	

porträtteringar	av	KKW,	inte	behöver	vara	motsägelsefulla.	Att	hon	spelar	på	sin	femininitet,	

kropp	och	sexualitet	för	att	generera	likes	och	uppmärksamhet	motsäger	inte	hennes	

identitet	som	företagsam	entreprenör	med	stor	ekonomisk	makt.	Selfien	kan	därmed	både	

tolkas	som	ett	uttryck	för	sexuellt	självbestämmande	och	som	ett	uttryck	för	sexism	och	

objektifiering.		

	

Det	finns	flera	möjligheter	till	vidare	forskning	inom	det	högst	aktuella	ämnet	selfiekultur.	I	

ljuset	av	uppsatsens	resultat	och	analys	är	förslag	till	framtida	forskning	att	genomföra	

undersökningar	kring	hur	normativa	genusuttryck	i	selfies	påverkar	individer	och	samhället	i	

stort.	Ett	möjligt	tillvägagångssätt	är	att	undersöka	vilken	påverkan	selfiekulturen	i	längden	

har	på	individ-	och	samhällsnivå.	Det	vore	även	intressant	att	undersöka	selfies	av	

normbrytande	respektive	icke-normbrytande	personer	och	jämföra	reaktioner	och	

mottagandet	av	dessa.	I	en	sådan	undersökning	vore	det	intressant	att	djupare	undersöka	

fenomenet	näthat,	och	hur	det	tar	sig	uttryck	gentemot	normbrytande	respektive	icke-

normbrytande	personer.		
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