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Abstract	  
Studiens syfte är att undersöka vilket bemötande Kim Kardashian får på två bilder hon lagt 

upp på Instagram. Utgångspunkten som kommer att sätta prägeln på studien är två stycken 

frågeställningar; hur representationen av Kim Kardashians visuella kropp kan förstås i en 

postfeministisk kontext och hur en diskussion kan föras kring hur hon använder sin kropp som 

vara samt vilka attityder som kan urskiljas i kommentarerna till Kim Kardashians två 

Instagram bilder. 

 

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

själv publicerat på sitt Instagramkonto i november 2014. Bilderna föreställer en halvnaken 

Kim Kardashian poserande med lyxig och utmanande symbolik. Den teoretiska 

utgångspunkten i studien innefattar postfeminism, kändisskap och parasocialitet. Inom 

postfeminism förklaras först grundläggande vad begreppet betyder för att sedan gå in på 

postfeminism i media och hur kvinnokroppen genom tiden har avbildats och framställts. 

Vidare förklaras kändisskapens syfte, uppbyggnad och utveckling efter internets frammarsch. 

Det ges en rad exempel på hur parasocialitet i praktiken fungerar och hur den ser ut. Som 

metod har semiotisk bildanalys och innehållsanalys valts att appliceras på materialet. Det ges 

en grundlig förklaring till semiotisk bildanalys och dess begrepp. Innehållsanalysen är 

uppdelad i begreppsförklaring, tillvägagångssätt, kodningsschema och manual samt urval. 	  

	  

I analysdelen appliceras en semiotisk bildanalys på de två utvalda bilderna där det kan 

konstateras på vilket eller vilka sätt åskådaren kan tolka bilderna och även hur Kim 

Kardashian använder sig av sin kropp för att kommunicera med sina följare och öka intresset 

kring hennes persona. Under innehållsanalys analyseras kommentarerna till de två Instagram 

bilderna med hjälp av kodningsscheman. Av de flera hundratusen kommentarer valdes 2000 

kommentarer ut och analyserades. Slutdiskussionen återknyter till syftet, frågeställningarna 

samt teoridelen och här redovisas bland annat hur Kim Kardashian använder sin egen kropp 

som en vara. 	  

	  

	  

Nyckelord: Kim Kardashian, Instagram, kvinnokropp, parasocialitet, postfeminism, 

kändisskap, tvåvägskommunikation, semiotisk bildanalys, innehållsanalys, “likes”, “tagga”	  
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1. Inledning 	  
Ingen kan väl ha missat Kim Kardashians medieframgångar de senaste åren. Idag har Kim 

Kardashian 29.2 miljoner följare på Twitter (ww.twitter.com), 26.8 miljoner följare på 

Instagram (www.instagram.com1), 25 miljoner följare på Facebook (www.facebook.com), 

och hennes egna spel, Kim Kardashian: Hollywood, som lanserades i juni i fjol klättrade 

snabbt till en andra plats på Apples mest nedladdade gratisspel (www.forbes.com). För att 

sätta detta i perspektiv så kan det jämföras med president Barack Obama som endast har 3.6 

miljoner följare på Instagram (www.instagram.com2) trots att han kan räknas som världens 

mäktigaste man. Kim Kardashian och hennes familjs realityserie; Keeping up with the 

Kardashians har vunnit ett flertal priser för bästa TV-serie (www.imdb.com). Enligt New 

York Post, Page six, signerade familjen Kardashian nyligen ett nytt kontrakt värd 100 

miljoner U.S. dollars för fyra år till hos kanalen E! vilket gör Keeping up with the 

Kardashians till den bäst betalda realityserien någonsin (www.pagesix.com). Men allt 

startades egentligen med en hemsexvideo som släpptes på Kim Kardashian och hennes 

expojkvän Ray J Swirl 2007 vilket gjorde henne till en världskändis (www.people.com). 	  

	  

Kim Kardashian reduceras ofta i tabloider och sociala nätverk till enbart sin bakdel, men det 

är också den delen av kroppen hon använder sig mest av för att visa sitt yttre på sociala 

medier som Facebook, Twitter och Instagram. Kim Kardashians narcissistiska sida bjuder ofta 

och gärna på bilder av sin bakdel och andra delar av kroppen på Instagram. Dessa bilder 

mottar mängder av kommentarer och “likes”. Nanna Gillberg konstaterar i sin bok 

Uppmärksamhetssamhället att just sociala medier har inneburit det personliga varumärkets 

definitiva genombrott. Att vara en spelare att räkna med i det framväxande 

uppmärksamhetssamhället är att låta andra veta vem man är och hur man vill framställa sig 

själv (Gillberg 2014:35). 	  

	  

Den kändiskultur vi har idag anspelar ofta på den nakna kroppen, framförallt kvinnokroppen, 

för att nå framgång. Kvinnokroppen har blivit en säljbar vara som kvinnorna nu för tiden i 

många avseenden själva kan välja att sälja. Kanske har det blivit något mäktigt i att kvinnor 

som Kim Kardashian själv besitter makten att publicera vad dem själva har lust med på sina 

egna Instagramkonton, ingen annan besitter makten över deras kroppar eller framställningen 

av dem. Det har blivit en frigörelse att kvinnor äger sina kroppar mer än vad de någonsin 
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tidigare har kunnat. Instagram har blivit den sociala plattformen för just detta där Kim 

Kardashian är central i denna nya trend. 	  

	  

1.1 Syfte	  
Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga vilka reaktioner två utvalda bilder som 

Kim Kardashian lagt upp på sitt Instagram får bland hennes följare. Då en semiotisk 

bildanalys appliceras på två lättklädda bilder på Kim Kardashian ämnar studien analysera och 

tolka dessa två bilder utifrån teorier om kroppslighet i den postfeministiska kulturen samt ur 

ett genushistoriskt perspektiv. Studien kommer också undersöka vilket mottagande dessa 

bilder får bland hennes följare. För att besvara syftet i högsta möjliga mån så har två stycken 

frågeställningar utformats. 	  

	  

1.2 Frågeställningar 	  
1. Hur kan representationen av Kim Kardashians visuella kropp förstås i en postfeministisk 

kontext och hur kan en diskussion föras kring hur hon använder sin kropp som vara? 	  

2. Vilka attityder kan urskiljas i kommentarerna till Kim Kardashians två Instagram bilder? 	  
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2. Material  

Bild 1       Bild 2 

 
	  
Bild 3        Bild 4	  

	  
	  
(Bilderna finns som bilagor)	  
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Bild 1 är en replikering av bild 3 vilken i sin tur kan liknas med bild 4 (mer om detta under 

3.3 Historisk replikering). Bild 1 och bild 2 valdes ut för att ta reda på hur Kim Kardashian 

framställer sig själv på dessa två bilder. Dessa två, som ursprungligen publicerades i Paper 

Magazine (mer om det under 3.3 Historisk replikering), har fått stort flöde av kommentarer då 

de även haft genomslagskraft i andra medier. Bilderna är också två utav de mer populära 

bilder som Kim Kardashian lagt upp på sin Instagram. Eftersom mycket av innehållet i denna 

studie behandlar Kim Kardashian och hennes kropp, specifikt hennes bakdel som blivit 

hennes signum, kändes också val av just dessa bilder relevant. Det är intressant att se vilken 

av dessa två bilder som får flest kommentarer och hur mottagandet eventuellt skiljer sig. Valet 

av att analysera två bildinlägg grundar sig i att få en djupare förståelse för Kim Kardashians 

användning av Instagram medan urvalet av dessa specifika bilder baseras på att fånga ett 

bredare perspektiv av användningen av Kim Kardashian som varumärke. För att undersöka 

detta kommer vi analysera de två bilderna men även kommentarerna som skrivits på dem. Det 

kommer genomföras utifrån två olika analysmetoder nämligen semiotisk bildanalys och 

innehållsanalys. Den semiotiska bildanalysen kommer att appliceras på bilderna och 

innehållsanalysen kommer appliceras på totalt 2000 av kommentarerna tillhörande bilderna.  

3. Bakgrund 
3.1 Instagram	  

Instagram är ett relativt nytt fenomen som startades år 2010 (www.instagram.com4). Som 

tidigare nämnt har Kim Kardashian närmare 27 miljoner följare på Instagram vilket gör det 

till hennes näst största plattform. Hennes största plattform är Twitter men då studien ämnar 

analysera bilder på henne och mottagandet av dessa bilder så uteslöts Twitter då det är en 

plattform där användaren inte publicerar bilder utan twittrar - alltså skriver en tanke som 

användaren publicerar på sidan. Därför är Instagram den perfekta plattformen för 

undersökningen då Instagram är en bilddelningssida. På Instagrams hemsida beskrivs 

Instagram såhär:	  

	  

“Instagram is a fun and quirky way to share your life with friends through a series of 

pictures. Snap a photo with your mobile phone, then choose a filter to transform the image 

into a memory to keep around forever. We're building Instagram to allow you to experience 
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moments in your friends' lives through pictures as they happen. We imagine a world more 

connected through photos.”	  

(www.instagram.com3)	  

	  

Instagram är alltså ett socialt nätverk och en fotodelnings tjänst som är kostnadsfri. 

Användarna kan välja att ha en öppen eller stängd profil och dem tillåts dela bilder med andra 

användare. Allmänheten kan se alla bilder användaren laddar upp om den har en öppen profil, 

väljer användaren däremot att ha en stängd profil är bilderna endast synliga för de följare som 

användaren har godkänt. Användarna kan själva redigera sina bilder genom att lägga olika 

filter, justera fokus och kontrast beroende på vilken känsla hen vill ge i bilden. Dessa bilder 

hamnar senare i ett flöde, som blir synliga för användarens följare. Interaktionen med andra 

användare kan ske om en användare använder sig av en ”like” funktion eller skriver i 

kommentarsfältet eller “hashtaggar”. “Like”-funktionen tillåter följarna att markera att de 

gillar en bild. Användare har också möjlighet att sprida sina bilder genom att “hastagga” 

(”tagga”) dem med en ”#” och en beskrivande text som bidrar till att bilda en sökbar kategori 

för användarna. “Hashtaggar” hittar man med ett sökfält där användaren även kan söka efter 

andra användare och se vilka bilder som är mest populära i applikationen. När användaren 

tagit en bild kan den välja att sprida den vidare i andra sociala nätverk om Facebook och 

Twitter vilket tillåter användaren till ett ytterligare steg i spridningen av bilder 

(www.mashable.com). 	  

	  

3.2 Historisk replikering 	  
Den tolfte november 2014 publicerade Paper Magazine en artikel med titeln No filter: An 

Afternoon With Kim Kardashian, om Kim Kardashian med fyra stycken tillhörande avklädda 

bilder på henne tagna av den kända fotografen Jean-Paul Goude (www.papermag.com). Två 

stycken av dessa bilder publicerades av Kim Kardashian på hennes Instagram (bild 1 & bild 

2) och dem fick ett massivt genomslag. Den ena av Paper Magazine bilderna där Kim 

Kardashian poserar iklädd en svart klänning (bild 1) är en replikering av det kända fotografiet 

“Carolina Beaumont” (bild 3), som även det är tagit av Jean-Paul Goudes år 1976 i New 

York.	  

Fotot “Carolina Beaumont” var är en bild i en större fotobok med titeln Jungle Fever där 

bilder på svarta kvinnor var tagna i en serie av poser där de framställdes som djur och 
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sexualiserades. Goudes besatthet av svarta kvinnors kroppar kritiserades för att de 

avhumaniserades och objektifierades i fotoboken. Författaren Janell Hobson noterade hur 

svarta kvinnors baksidor jämfördes med “kapplöpningshästar” i boken. Men denna bild 

existerar också jämsides med berättelser om svarta kvinnors kroppar under slavhandeln. 

Faktum är att Caroline Beuamont och Kim Kardashians bilder har starka ekon av “Hottenhot 

Venus”( bild 4) vars riktiga namn var Saartjie Baartman som levde på slutet av 1700- talet. 

Baartman var en levande konstutställning, utställd som en offentlig ”sideshow” för en vit 

publik över hela Europa som bestod av förödmjukelser och sexuella övergrepp under 

processen. Dragningen till hennes kropp bestod av hennes kurvor och efter hennes död 

dissekerades och bevarades kroppen för beskådning i årtionden. Derric Clifton, skribent på 

mic.com menar att dessa historiska replikeringar av svarta kvinnors kurvor länge funnits med 

i populärkulturen. Är detta vad Kim Kardashian vill förmedla med sin nakna kropp? 

(www.mic.com). 

	  

3.3 Marknadsföringsstrategi 	  

Både bild 1 och bild 2 skiljer sig från andra bilder som Kim Kardashian har publicerat på sitt 

Instagramkonto. De flesta bilder hon lägger upp är egentagna bilder på henne själv och 

personer i hennes omgivning - bilder från hennes egen vardag. Det finns mycket som skiljer 

bild 1 och bild 2 från de som hon vanligtvis publicerar. Till exempel så är dessa bilder tagna i 

en studio av en världskänd fotograf, de har även en historisk koppling och är också ett 

samarbete med Paper Magazine. I det teoretiska ramverket om kändisskap förklaras att det är 

vanligt att kändisar används i marknasföringssyfte åt ett företag för att locka publik och 

konsumenter. Men detta fungerar även som marknadsföring åt kändisen själv. Samarbetet 

mellan Paper Magazine och Kim Kardashian är ett ypperligt exempel på hur detta fungerar i 

praktiken. Paper Magazine får väldigt många nummer sålda då en naken Kim Kardashian 

poserar på omslaget och Kim Kardashian själv får betalt för att en professionell fotograf ska 

ta vackra foton på henne som sedan kommer gynna hennes egen framgång storartat. Dessa 

bilder har spridits på alla möjliga medieplattformar vilket alltså gynnar både Paper Magazine 

och Kim Kardashian. Bild 1 och bild 2 skiljer sig också från många andra bilder som är 

publicerade på hennes Instagram, få eller inga av dem har fått denna form av dubbla 

genomslag och vinning för både kändis och företag. 	  
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4. Tidigare forskning 
4.1 Postfeminism & kändisskap	  

I en vetenskaplig artikel med titel Hottentot in the age of reality TV: sexuality, race, and Kim 

Kardashian’s visible body publicerad 2013 i tidskriften Celebrity Studies skriver författaren 

om Kim Kardashian som en betydelsefull figur i dagens underhållningsmedia. Vidare skriver 

författaren Alexandra Sastre om hur Kim Kardashian redan när hon kom in i allmänhetens 

ögon 2007 tack vare en hemsexvideo använde sig av sin kropp, bakgrund och sexualitet för att 

hålla sig kvar i rampljuset. Sastre menar att hemsexvideon blev det som satte Kim 

Kardashians karriär i rullning, banade vägen för ett reality-TV partnerskap med TV-kanalen 

E! som resulterade i Keeping up with the Kardashians där hon och hennes familj blev ett 

framgångsrikt varumärke följt av otaliga kontrakt för spin-off serier, parfymer, kläder, 

träningsvideor och tidningsomslag med mera. Mediebevakningen har genomgående placerat 

ständig uppmärksamhet på Kim Kardashian kurviga kropp menar Sastre, något som hon själv 

förorsakat genom att ständigt ha den i fokus. Hennes bakdel är i kamerans fokus och är den 

mest centrala attributen i hennes kropp till den grad att dess äkthet ofta ifrågasätts. Hon 

anspelar på sin kropp som exotiskt svart men samtidigt betraktar sig själv som vit. Kim 

Kardashian arbetar konsekvent med att samspela mellan ras, klass och sexualitet i sin image 

som både gör henne tillgänglig men också som en unik råvara på marknaden. Hon kommer 

från en vit överklassfamilj med rötter i Armenien men hennes kropp liknas med den av en 

svart kvinnas, kurvig och fyllig. Författaren lyfter även fram hur Kim Kardashians kropp är 

komplex och motsägelsefull, samtidigt som den förstärker heteronormativa strukturer, 

privatiserad sexualitet och historiskt rasliga dikotomier vilket placerar vita kroppar som 

raffinerade och återhållsamma och icke-vita kroppar som öppet sexuella. Sastre menar att 

Kim Kardashian tar “över” en kroppstyp som kopplats med den svarta kvinnan och gör den 

till sin egen även om hon också är noga med att påpeka sin vita bakgrund. Hon hoppar mellan 

dessa två bakgrunder utan att ta upp frågan om ras även och det är just genom att kunna 

blanda båda som hon når en bredare publik. Kim Kardashian har en kropp som kräver 

konstant autentisering av dess sexualitet- och rastillhörighet, dess materiella kroppslighet och 

sociala innebörd. Denna autentisering målar i sin tur upp en paradoxal bild av Kim 

Kardashian som både sin egen författare av sitt tillverkade själv, och den "verkliga" siffra på 
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vars brister hennes synlighet beror på. Hon är noga med att anspela på just sin kropp, gömmer 

den inte men markerar hur hon vill att den ska porträtteras (Sastre 2013:123-137).  	  

	  

4.2 Parasocialitet 	  

I en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Journal of Marketing Communications 2012 

med titel Friend-zone with Benefits: the Parasocial Advertising of Kim Kardashian, fokuserar 

författaren Jennifer Anette Lueck på den sociala-medier-drivna konvention av reklam, och 

syftar till att analysera vilken typ av kommunikation som sker mellan kändis och publik inom 

sociala medier. Lueck menar att Kim Kardashian är den mest aktuella och framgångsrika 

kändisen på sociala medier. I artikeln görs en innehållsanalys på inlägg och svar från april och 

maj 2011, för att analysera reklambudskap och kändis/publik interaktion. Målet med studien 

är att fastställa om parasocial interaktion kan förbättra effektiviteten av reklam. Parasocial 

interaktion är kort sagt en teori som fokuserar på publikens sätt att relatera till och utveckla 

relationer med en kändis, mer om detta under teoriavsnittet i studien. På grund av fynd i 

personliga berättelser kan det konstateras i artikeln att parasocial interaktion sker mellan 

kändis och publik. Resultaten tyder på att annonsörerna utnyttjar parasocial interaktion för att 

bedriva framgångsrik reklam.	  

	  

Lueck skriver i artikeln att på grund av speciella interaktiva egenskaper, har sociala medier 

blivit ett populärt verktyg för marknadsförare och kändisar. En online-rapport visade att under 

2009, blev sociala nätverkskommunikationen populärare än e-post kommunikation som 

online-aktivitet, vilket motiverade marknadsförare att planera nya metoder för effektiv online-

reklam på sociala nätverkssajter. Eftersom sociala nätverksplattformar tillåter byggandet av 

starka relationer med konsumenter, anses de nu vara en hybrid komponent i integrerad 

marknadskommunikation. Marknadsförare har möjlighet att direkt prata med konsumenterna, 

men konsumenterna har också möjlighet att prata med varandra. Det blir en form av 

tvåvägskommunikation. Denna nya form av marknadskommunikation representerar en 

marknadsföringsstrategi som styrs mindre och utanför de beräknade parametrarna för 

traditionell marknadsföring. Vidare skriver Lueck att grunden för framgången för fansidor på 

Twitter och Facebook är möjligheten att ansluta med likasinnade människor som delar 
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intresset för samma kändis vilket leder till en överföring av kändis-publikrelationer till en mer 

sammankopplad och snabb plattform på nätet.	  

	  

I artikeln visar resultaten från dess studie tydligt att interaktionen med publiken skapar 

parasocial interaktion och ger en illusion av intimitet med den primära underliggande avsikten 

att bedriva PR för sin egen persona. Därför talar detta faktum för att TV-stjärnor vänder deras 

berömmelse till entreprenörs dynamik på sociala nätverkssajter som Facebook och Instagram.	  

	  

Publiken belönas ständigt med ytterligare information om kändisen och är involverad i flera 

medier och interaktiva tjänster, så att dynamiken i en välinformerad och aktiv publik skapas. 

Publiken förblir därför ständigt alert och informerad, samtidigt som de konsumeras av en idol, 

och vill imitera hens livsstil (Lueck 2012:91-109).	  

	  

5. Teori 	  

5.1 Postfeminism	  

Rosalind Gill (Gill 2006) menar att begreppet postfeminism har blivit omdebatterat och kan 

förklaras som en viktig aktör i feministiskt analys. De senaste åren har meningsskiljaktigheter 

om vad postfeminism betyder funnits, liksom postmodernism, och begreppet har blivit 

överbelastad med olika betydelser. Argument om postfeminism är debatter om de 

förändringarna inom feminism och transformationer i mediekulturen och deras inbördes 

relation. Men efter nästan två decennier av argument om postfeminism finns det fortfarande 

ingen överenskommelse om vad det är och termen används på olika sätt och motsägelsefullt 

att signalera en teoretisk ståndpunkt, en typ av feminism efter den andra vågen, eller en 

regressiv politisk hållning. 	  

	  

Kvinnorörelsen under 1970-talet var präglad av ideologisk variation. Tre befrielseprojekt är 

framträdande för rörelserna: det socialistiskt feministiska, det kvinnokulturella och det 

lesbiskt feministiska. Vad gäller ideologi och sakfrågor kan man se att gränsen mellan 

kvinnokroppen och det politiska flyttades. Det som var nytt med de nya kvinnorörelserna, om 

man jämför med 1960-talets könsrollsdebatt, var frågor kring sexualitet och kvinnors 

kroppsliga integritet som fick en uttalad plats i dagordningen (Euduards 2007:263). Under 70-



14 

talet började också feminister kritisera kvinnors marginalitet och förvrängning i media vilket 

gjorde att detta ändrades till viss del till det bättre. Men istället kom en oroande trend av 

kommersialiseringen av kvinnors kroppar, där kvinnor faktiskt reduceras till kroppsdelar 

(Byerly & Ross 2006:37). 	  

	  

Gill menar att postfeminismen fokuserar på "individualism, val och egenmakt” Sarah 

Projansky på ”jämlikhet och val”, (Abel 2011:403). Postfeminism utmanar den hegemoniska 

angloamerikanska feminismen, där vita västerländska kvinnor ansågs tala för alla kvinnor 

vilket upprörde och allmänt kritiserades av svarta kvinnor och kvinnor från tredje världen. I 

denna mening markerar postfeminism en övergång från ett fokus på jämlikhet till att fokusera 

på debatter om skillnader (ibid.:403). En avgörande punkt för postfeministiskt värde är att 

betona vilket kön som är anslutet till andra former av marginalisering och annan makt. Sådant 

som aldrig kan undersökas separat från ras, kolonialism, sexualitet och klass (Gill 2007:250).	  

	  

5.1.1 Postfeminism i media 	  
Feministiska mediestudier har bara varit ett vetenskapligt studieområde sedan 1970-talet, när 

den "andra vågen” av den feministiska rörelsen uppstod i västvärlden och i många andra 

länder. Feministiskt tänkande, politisk aktivitet, och stipendium fanns i otaliga former, man 

använde sig av termerna: liberal, radikal, socialist, och postmodern feminism samt nyare 

ramar för cyberfeminism och postfeminism. Det utvecklades postkoloniala och transnationella 

feministiska ramar, vilka båda kritiserade västerländska former av feminism för att 

generalisera kvinnliga erfarenheter. Istället för att jämföra kvinnor och män, tenderar dessa 

sistnämnda typer av feminism lägga större vikt vid att jämföra kvinnors erfarenheter med 

andra kvinnor än skillnader mellan kvinnor. Dessutom har mer specifika fokuserade former 

av feminism uppstått nyligen. Till exempel i USA, innefattar exempelvis Latina, svarta, och 

asiatiska kvinnor när man pratar om feministisk teori. Forskning om medietexter och publik 

har ett stort intresse för att förstå hur medier bidrar till att bygga könsidentitet och 

subjektivitet. Tidigare studier har gett feministiska kommunikationsforskare en mängd olika 

sätt att förstå kön som flytande och öppna för förändring, snarare än oföränderlig och icke 

historisk. En viktig punkt som kommer ut av det som nu är en avsevärd mängd av kritisk 

genusforskning är bekräftelsen som aldrig fixerad, över tid eller kultur (Abel 2011:407). 	  
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Rachel Moseley och Jacina Read hävdar att polariseringen i det feministiska tänkandet mellan 

feminism på ena sidan och femininet på den andra är en produkt som skapades under 70-talet. 

När serien Ally McBeal gick på TV under slutet av 90-talet kritiserades den för att för att den 

kvinnliga huvudrollsinnehavaren ville ha allt. Både vara en sexsymbol i kort kjol och en 

framgångsrik affärskvinna. Moseley och Read ifrågasätter varför det inte kan vara så; att hon 

kan vara båda? De anser att karaktären McBeal är en postfeministisk hjältinna (Gill 

2007:251). Spola bandet framåt och Charlotte Atler, skribent på TIMES, skriver ett kort 

inlägg om varför kvinnor som Kim Kardashian, trots all framgång som entreprenör och 

nybliven mamma inte kan ha allt, baserat på en bild där Kim Kardashian drar i en barnvagn 

och är till synes välklädd och sminkad.	  

 	  

“The stroller says “I’m a mommy,” but her boobs say “I’m a sex goddess.” Her silver 

eyeliner says “I’m a party animal,” while her nude lipstick says “I’m a natural beauty.” Her 

retro blowout says “I’m pulled together” while her blazer, well, isn’t. But above all, her 

shoulder pads say “I’m a professional,” which she most certainly is. (Kardashian’s estimated 

worth is §45 million)” 	  

(www.time.com)	  

 	  

Kim Kardashian fick själv frågan om hon trodde kvinnor kunde bilda familj och ha en 

framgångsrik karriär på samma gång i TV-kanalen CNBC:	  

	  

”I mean, I think that's just not really, like, a positive outlook,' she said of Nooyi's declaration 

that women simply 'pretend' they can have it all. 'My mom kind of taught us girls we could 

have it all.” 	  

(www.cnbc.com)	  

 	  

En av de mest slående aspekterna av postfeministisk mediekultur är dess tvångsmässiga 

besatthet av den kvinnliga kroppen. Från tidigare representationsmetoder definieras femininet 

som en kroppslig egenskap snarare än en social struktur eller något psykologiskt. I dagens 

postfeministiska mediekultur är att inneha en sexig kropp det enda som presenteras som 

kvinnors källa till identitet. Det presenteras som kvinnans enda makt och som ständigt kräver 

övervakning, disciplin och ombyggnad, genom konsumtion för att kunna tillfredsställa en allt 

smalare ram om vad som är den kvinnliga attraktionskraften (Gill 2007:255). Kim Kardashian 
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är efter hennes hemsexvideo mest känd för sin bakdel. I en artikel i tidningen Daily Mail 

ifrågasätter tidningens skribenter hur känd hon hade varit om den inte varit så stor 

(www.dailymail.co.uk).	  

 	  

Övervakningen av kvinnokroppen utgör kanske den största typen av medieinnehåll i alla 

genrer och medieformer. Kvinnors kroppar utvärderas, granskas och dissekeras av såväl 

kvinnor som män, och riskerar alltid att misslyckas. Detta är mest tydligt i den kulturella 

besattheten av kändisskap, som handlar nästan uteslutande om kvinnors kroppar (Gill 

2007:255). OK Magazine utvärderar till exempel om Kim Kardashians bakdel verkligen är 

äkta genom att visa ett tiotal bilder där hennes bakdel ligger i fokus (www.okmagazine.com). 	  

Mediebevakningen har genomgående placerat ständig uppmärksamhet på Kim Kardashians 

kurviga kropp, lokaliserat det som en plats där hon både är äkta men också tillgjord. 	  

	  

Gill pekar på en "upptagenhet av kroppen" som en central aspekt av postfeministisk 

mediekultur. Vad som är privat och offentligt hamnar i en gråzon i tabloider, kroppen tar en 

viktig plats där Kim Kardashians offentliga existens är beroende av den och bör därför 

övervakas. Us Weekly ägnade åtta uppslag specifikt till Kim Kardashians graviditet, där de 

flesta fokuserar på hennes "kamp" under och efter graviditeten. Kim Kardashians väg till 

berömmelse är centrerad på presentationen av hennes privata “jag” i offentligheten, genom att 

läsa dessa tidningar är vi alltså med om att döma Kim Kardashians kropp eftersom vi är 

medvetna om det jaget hon själv vill presentera. Vi fokuserar på vilken kontroll hon har över 

den (www.flowtv.org).	  

	  

Den forskning som har gjorts på hur kvinnor presenteras i media är full av kvinnliga 

stereotyper som har genomsyrats i bilder i populärkulturen i årtionden. Den senaste 

forskningen kallas för ”pornograferingen av kvinnor”, vilket innebär vardagliga erotiska 

skildringar av kvinnor som sexuellt underordnade och nedsvärtade framställningar som ökat 

när kvinnor förekommer på TV, reklam, TV-spel och andra populära genrer. Idag kan man 

kalla det för mjukporr. I boken Handbook of Gender, Sex and Media, väljer Byerly att lyfta 

fram professor Jane Caputis tvärkulturella examination av sex och våld i media. Där avslöjas 

att det inte finns brist på anstötande bilder, som både är sexistiska och rasistiska. Som stöd för 

detta väljer Byerly att citera sociologen Patricia Hill Collins;	  
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“Persist through a disconnected mélange of animal skins, sexually explicit lyrics, breast 

worship, and focus on the booty. [Hip-hop group] Destiny’s Child may entertain and titillate; 

yet, their self-definitions as ‘survivors’ and ‘independent women’ express female power and 

celebration of the body and booty.” 	  

(Byerly 2011:6)	  

	  

5.1.2 Kvinnokroppen	  
Eriksson och Göthlund citerar i sin bok feministen Griselda Pollock som menar att ”varje 

gång kvinnokroppen exponeras aktualiseras den undertryckta frågan om vad den är och vad 

den uttrycker.” Inom den feministiska bildtolkningen har det utvecklats en tradition som 

diskuterar just vad representationen av kvinnan och kvinnokroppen står för och hur man kan 

tolka kvinnan som tecken. Vidare lyfter Eriksson och Göthlund fram filmvetaren Elisabeth 

Cowies artikeln ”Woman as Sign”, skriven 1978 som är en essentiell del till den 

teoritraditionen. En grundläggande föreställning i den artikeln är att film och olika typer av 

bilder, som i Pollocks fall, måste uppmärksammas som ett meningsskapande system. Alltså 

att olika kulturella betydelser bildas inom en mängd olika områden, som film, konst och 

litteratur (Eriksson & Göthlund 2004:46-47). 	  

	  

Inom den feministiska analysen lyfts det fram att kvinnan som tecken har haft i främsta 

uppdrag att förevisa könsskillnad och att vara ”den Andre”, med stöd i Simone de Beauvoirs 

ord. Det kan sägas en hel del om hur denna könsskillnad konstrueras visuellt genom att 

studera bilder av män och kvinnor. Pollock och Cowie som Eriksson och Göthlund stöder 

dessa analyser på avvisar bestämt att tecknet ”kvinnan”, som visas på filmduken eller på bild, 

skulle kunna jämföras med hur faktiska kvinnor ser ut. Bilden av kvinnan, tecknet ”kvinna”, 

kan aldrig motsvara verkliga kvinnor (ibid.:47-48). 	  

	  

Kvinnokroppen som ständigt är avbildad, inramad och upphängd på väggen har blivit en ikon 

för västerländsk kultur. Denna inramning av kvinnan gör kvinnokroppen till ett ting. 

Kvinnokroppen har blivit “varufierande” och det har bidragit till att göra kvinnan användbar i 

reklam och marknadsföring (ibid.:117). 	  

	  

“Woman looks at herself in the mirror; her identity is framed by the abundance of images that 

define femininity. She is framed - experiences herself as image or representation - by the 
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edges of the mirror and then judges the boundaries of her own form and carries out any 

necessary self-regulation. /.../ The formless matter of the female body has to be contained 

within boundaries, conventions and poses.” 	  

(Nead 1992:11)	  

	  

Dessa gränser, konventioner och poser som Nead skriver om är synliga också än idag efter att 

ha etableras i bildkulturen under flera århundranden. Kroppsidealet idag är den hårda 

kroppen, utan synligt fett eller hull och med tydliga, skarpskurna konturer. När kvinnan 

trimmar kroppen till en hård, kontrollerad yta är det för att inte utmana normen för vår tids 

ideala kvinnlighet. Den normativa uppmaningen om att det är viktigt med kontroll över den 

egna personen, kroppen, sexualiteten, över omgivningen, karriären, ekonomin, framtid och så 

vidare har formulerats olika beroende på vem det är riktat till, man eller kvinna, och de 

iscensätts på olika sätt i bildkulturen. Det är oftare kravet på att man kan och bör förbättra den 

egna kroppen riktar sig till kvinnor och inte till män. De flesta “gör om dig”-budskap riktar 

sig till kvinnor vilket alltså beror på att kvinnor har fått lära sig att deras värde är kopplat till 

deras yttre (Eriksson & Göthlund 2004:121-122). 	  

	  

Personlig makt och dominans avspeglas visuellt och i bildsamhällets maktspel intar blicken en 

avgörande roll för att bestämma subjektets och objektets positioner. Studier av blickar och 

betraktande är inte intressant enbart i samtida perspektiv, tidigare har också ögats makt 

undersökts i historisk form av den optiska konstruktionen av arkitekturen i förnyelser, skolor 

och arméförläggningar som från upplysningstiden utformades efter en princip som övergick 

från ett övervakande, osynligt öga. Bildtolkningen tyder på att tider förändras, men också 

vilken roll åskådaren har. Det är relevant för studien att ta upp hur kvinnor har betraktas 

genom historien för att kunna jämföra med hur Kim Kardashian själv blir betraktad av sina 

följare. I Lindbergs bok Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser från renässans till 

postmodernism reflekterar hon över Patricia Simmons intresse för hur genusperspektiv kan få 

oss att förstå och hur kulturella mönster påverkar konstnärens bildgestaltning och framför allt 

hur och varför kvinnor utsätts för det manliga betraktandet. Simmons diskuterar kvinnliga 

profilporträtt från 1400-talsrenässansens Florens symboliserar underkastelse i ett utpräglat 

patriarkalt samhälle. Det är ingen slump vem som kan ta sig rätten att titta på vem. 1400-talets 

porträtt vände sig främst till manliga betraktare. Kvinnans presentation med bortvänd blick 

gjorde hennes ansikte tillgängligt för granskning. Den uppvisningskultur som präglade 
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porträttens utformning krävde att släktens emblem redovisades, oftast i en iögonfallande 

placering på dräktens ärm, som visade vilken familj kvinnan tillhörde, men ingenting om 

personen. Det är hennes relation i egenskap av dotter eller hustru till männen i släkten som 

gäller när hon avbildas som dekorativt objekt och som egendom i den tidens representativa 

offentlighet (Lindberg 2014:16). 	  

	  

5.2 Kändisskap 	  
Kändisar är skapade för att tjäna pengar och deras namn används i många 

marknadsföringssyften i flera olika branscher såsom i film och tidningar. Medieentreprenörer 

vill ha kändisar i deras projekt för att deras närvaro kommer intressera en större och bredare 

publik. Detta är bra för bägge parter då kändisen får betalt för att synas och den som anställt 

kändisen får en större publik som i sin tur generar i mer pengar. Desto mer detta 

marknadsföringskoncept används, ju större blir kändisens berömmelse och på så vis även 

intäkterna. Ur kändisens perspektiv är deras personliga mål troligen att konstruera en 

framgångsrik karriär via bland annat genom detta nämnda marknadsföringssätt. För att 

kändisskapet ska fortleva behöver kändisen råd om hur de ska marknadsföra sig själva, de 

använder ofta marknadsföringsspecialister för att utveckla en marknadsföringsstrategi för att 

på så vis behålla konsumentens lojalitet. Denna marknadsföringsarena där man använder 

kändisen och där kändisen marknadsför sig själv har ökat dramatiskt de senaste årtiondena 

(Turner 2004:34-36).  	  

	  

Hela strukturen på kändisskapet är byggd på konstruktionen av den individualiserade 

personen. I praktiken har den individuella kändisen en mycket identifierbar, till och med 

ikoniskt utseende som uppstår som ett psykologiskt och semiotiskt djup efter en tid som känd 

(ibid.:37). Turner tar stöd i Reins bok High Visibility: the Making and Marketing of 

Professionals into Celebrities (1997) där det beskrivs sju stycken subindustrier som bidrar till 

hela kändisindustrin. Servicen som dessa subindustrier förser kändisindustrin med behövs för 

att främja kändisens karriär. Den första subindustrin är underhållningsindustrin som 

innefattar teater, musik- och danshallar, sportarenor och filmstudior. Den andra subindustrin 

är kommunikationsindustrin som innefattar tidningar, radio, TV och film. Aktiviteterna från 

den första och andra subindustrin går igenom den tredje subindustrin som är 

publicitetindustrin som innefattar publicister, PR firmor, reklam byråer och 

marknadsföringsfirmor. Vidare finns även representationsindustrin som innefattar kändisens 
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agenter och personliga manager. Kändisens image ingår i framträdandeindustrin som 

innefattar stylister, makeup artister och frisörer. Den professionella prestationen ingår i 

coachingindustrin vilket innefattar musik-, dans-, tal- och modellärare. Till sist finns 

endosseringsindustrin som innefattar souvenir tillverkare, klädtillverkare, spel- och 

leksakstillverkare med mera och i denna industri innefattas även business-service-industrin 

vilket förser hjälp med bokföring och investeringar (Turner 2004:42). 	  

	  

På senare år menar författare Turner att mediebranschen har gjort en spektakulär omvändning 

i skapandet av kändisar. I vissa medieområden har, framförallt kommersiell TV, har skapelsen 

av TV-kanalers egna kändisar blivit mer utbrett. Vanliga människor utan några speciella 

talanger eller tidigare bedrifter blir kändisar i TV-kanalernas egna program. Deras kändisar är 

skapade ur ingenting, förbikopplade för allt som vanligen skapar kändisar. Dessa människor 

vill inte sjunga, dansa eller agera, de vill bara vara kända. Denna trend har brett ut sig över 

hela världen (ibid.:53). 	  

	  

Att använda sin kropp för att bli känd är knappast ett nytt fenomen, något man kunde se det 

redan på 1950-talet med hollywoodstjärnor som Marilyn Monroe, Jane Mansfield och Anita 

Ekberg. Ett nyare fenomen är däremot att på samma vis använda sin kropp för att bli känd på 

internet. År 1996 när internet fortfarande var något nytt för allmänheten fanns det ett antal 

ökända webbsidor där ibland “JenniCam” webbsida.  Konceptet gick ut på att det laddades 

upp nya foton av Jennis sovrum med några minuters mellanrum. De sporadiska glimtarna av 

Jennis nakna hud hjälpte att locka till medieuppmärksamhet till webbsidan vilket i sin tur 

ledde till hennes kändisskap (ibid.:63). Susan Hopkins menar att för dagens flickor är 

kändisskap något åtråvärt och viktigt. Dagens kvinnliga kändisar är självsäkra på deras makt 

över att kontrollera deras egen självrepresentation:	  

	  

“Where traditional feminsm sees exploitation and objectification, girls see the potential for 

personal power and expression. Where traditional feminism is wary of the media, girls may 

see media representaion as a fast track to success. Where traditional feminism writes in 

medie victims, girls may covet the celebritys power, freedom and financial security. Certainly 

the successful celebrity is no media victim: she is rather the very centre of social power in this 

postmodern image economy” 	  

(Hopkins 2002:186)	  
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Digital och virtuell teknik i samtida medier har öppnat upp antalet utrymmen där stjärnor eller 

kändisar kan exponeras, skrivas om, och granskas över hur de verkligen ser ut och som även 

avslöjar hur den offentliga stjärnan i bilden är en konstruktion i sig. Den kändistittande 

publiken har blivit allt mer kunnig om produktionen och tillverkningen av kändisbilder. 

Kroppen tar sin plats som den ultimata visuellt verifierbara sfären av det privata men 

samtidigt avslöjas en sanning om kändisars privatliv och om hur kroppen är illustrerad och 

konstruerad (Meyers 2011:56). 	  

	  

Tomas Chamorro-Premuzic är professor i affärspsykologi på University College London och 

skriver i en artikel i The Guardian att det skulle vara svårt att förklara genomslagskraften i 

kändiskulturen utan hänvisning till sociala medier och ökningen av narcissismen i dagens 

kändiskultur. Kim Kardashian är ett symptom av det kollektiva godtagandet av narcissism 

som en önskvärd egenskap och värde. De bakomliggande psykologiska orsaker till hennes 

popularitet är generiska: människor som tillber kändisar är mer narcissiska och att dyrka en 

narcissisk kändis är det ultimata manifestationen av latent narcissism 

(www.theguardian.com). 	  

	  

5.3 Parasocialitet	  
David C. Giles skriver i sin artikel Media Psychology om att parasocialitet har vuxit fram i 

takt med teknikutvecklingen då medier kunnat etablera sig i vår vardag. Begreppet syftar till 

att vi får en slags relation med de karaktärer, reportrar med mera, som vi ofta får se i rutan. En 

sådan relation kan liknas med de andra typiska sociala relationer vi har med människor i vårt 

liv (Giles 2002:279).	  

	  

Den parasociala interaktionen fokuserar på hur publiken interagerar, relaterar till och 

utvecklar relationer med en kändis. Publiken skapar ett starkt band och intimitet med en 

kändis. Denna typ av social interaktion är ensidig och medierad, därav uttrycket parasocial 

interaktion. Även om parasocial interaktion är ensidig, kan det skapa en illusorisk effekt av 

faktiska sociala beteenden och relationer. Den viktigaste faktorn i interaktionen i etableringen 

av relationer är en illusion av intimitet med kändis och känslomässigt engagemang som 

skapas genom parasocial interaktion. Lueck fann att parasocial interaktion verkar utvecklas 

med uppkomsten av sociala interaktiva medier. Parasociala relationer sker på sociala 
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nätverkssajter som Twitter och Facebook, där publiken kommer närmare en kändis och där 

det plötsligt blir en tvåvägskommunikation och relationen är därmed inte längre är ensidig 

(Lueck 2012:91-109). 	  

	  

Jostein Gripsrud beskriver fenomenet som ”situationen där TV-publiken egentligen inte 

identifierar sig med dem som uppträder i TV-rutan, utan i stället förhåller sig till dem som om 

de var vanliga personer de träffar på gatan” (Gripsrud 2011:34-35). I realityserien Keeping up 

with the Kardashians får vi följa Kardashian familjen i deras vardagsliv. Trots att Kim 

Kardashian och övriga i familjen lever i lyx framstår ändå Kim som en ”helt vanlig” kvinna 

då vi får se mycket privata och intima delar i hennes liv, tillexempel när hon brottas med 

hudsjukdomen psoriasis. Detta är mycket viktigt då det bidrar till att skapa en sympatisk 

identifikation (ibid.:35) med tittarna – denna typ av identifikation hjälper till att få tittarna att 

känna igen sig så pass starkt att de upplever händelserna i serien som något som hade kunnat 

hända dem själva vilket bidrar till att de fortsätter följa serien.	  

 	  

Ett antal studier har riktat en psykologisk nyckelfråga för parasociala relationer; nämligen hur 

lika är egentligen parasociala relationer med vanliga sociala relationer? När vi har gjort en 

personlig uppfattning om en mediefigur så kommer vi därefter tolka denna figur som om den 

faktiskt upptar vårt fysiska utrymme och blir därmed införlivad i vårt sociala nätverk. Om så 

är fallet, kan vi förvänta oss att identifiera liknande psykologiska processer som ligger till 

grundloppet av parasociala relationer till de som finns i ansikte mot ansikte relationer (Giles 

2002:283-284). 	  

	  

Rebecca B Rubin och Michael P McHugh undersökte betydelsen av social attraktion och 

fysisk attraktion för utvecklingen av parasociala relationer med favorit TV-artister. De 

upptäckte att social attraktion (det vill säga att mediefiguren skulle kunna vara en vän) var en 

viktigare faktor i utvecklingen av en parasocial relation än fysisk attraktion. Generellt verkar 

det som om många parasociala attribut liknar dem av social interaktion. Detta är inte 

förvånande då parasociala relationer kan uppstå ur en altruistisk mänsklig instinkt att bilda 

band med andra, oavsett hur avlägset avståndet är. Ur ett evolutionärt perspektiv är detta ett 

exempel på "medieekvationen" där den sociala responsen automatiskt framkatt förstå bilder, 

texter och visuella uttryck som budskap (Rubin & McHugh 1987:279-292). 	  

	  



23 

6. Metod	  
6.1 Semiotisk bildanalys	  
Semiotiken är en vetenskap som undersöker den mänskliga betydelseproduktionen och 

behandlar kommunikation och meningsskapande. Man kan för enkelhetens skull säga att det 

är en teori om hur människor kommunicerar via tecken. Den bygger på tanken att människor 

har möjlighet att förstå bilder, texter och visuella uttryck som budskap (Eriksson & Göthlund 

2004:34). Utgångspunkten inom semiotik är att bilder kan tolkas som tecken vilka består av 

ett uttryck och ett innehåll och att det existerar bildkoder samt andra språkliga koder. En kod 

kan förstås som en kultur eller subkulturs gemensamma system som organiserar tecken och 

ger dem mening där koden bygger på konventioner vilket medför att man måste ha en 

förståelse för den kultur där koderna och tecken finns. Ytterligare en utgångspunkt är att 

bilden har ett öppet eller dolt budskap som kommunicerar med betraktaren. De flesta visuella 

budskap har ett manifest och ett mer latent budskap, vilket kanske först blir åtkomlig genom 

en kritisk analys (ibid.:36). En bilds sammanhang är inte begränsad till endast en kontext. 

Man måste ta hänsyn till flera kontexter när man analyserar och tolkar en bild, vi har dels en 

sändarkontext, det vill säga det sammanhang eller den miljö där bilden är utförd, dels har vi 

mottagarens/betraktarens kontext och till detta kommer den inre kontexten för bilden i fråga 

(ibid.:39).	  

	  

6.1.1 Ikon, Index & Symbol	  
En ikon är något som liknar sitt objekt, det är ett uppenbart tecken: ett fotografi på någons 

pappa är en ikon, en karta är en ikon och en vanlig skylt för herr- och damtoalett är en ikon 

(Fiske 2004:71). I semiotiken finns även index och symboler. Ett indexkalt tecken är alltid ett 

kausalt förhållande till något, rök är till exempel ett index för eld. Det är alltså ett tecken med 

ett direkt samband med objektet. En symbol är ett tecken vars samband med objektet är en 

fråga om att vara konventionell, det vill säga att dess betydelse utgörs av en kulturell 

överenskommelse. Exempelvis så symboliserar en vit lilja enligt nuvarande kulturella 

konventioner oskuld (Eriksson & Göthlund 2004:37) och en varm färg kan symbolisera en 

kärleksfullhet (Gripsrud 2011:237). Dessa tre kategorier kan även samverka till att sätta ihop 

ett och samma tecken till en gemensam betydelse (Fiske 2004:72). 	  

	  

6.1.2 Denotation, konnotation & myter	  
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Kort sagt är denotation den uppenbara betydelsen av en bild (Fiske 2004:118) och 

konnotation innebär de djupare lagren av betydelser som bilden kommunicerar (Orgad 

2012:22). Ett fotografi av ett hus denoterar just huset. Man kan välja att fotografera huset på 

två helt olika sätt, uppifrån eller nerifrån, färgfilm eller svartvitt, fotograferat i solsken eller i 

regn, ett varmt filter eller ett kallt filter osv. Oavsett hur man har valt att fotografera huset 

eller vilken känsla fotografiet skapar hos åskådaren så är den denotativa betydelsen 

densamma, fotografiet kommer alltid att denotera ett hus. Skillnaden i fotografierna skulle 

ligga i deras konnotation. Konnotation är det samspel som uppstår när tecknet möter 

åskådarens känslor, tidigare erfarenheter och värderingen som gäller i den kultur som hen 

befinner sig i. Det som de tidigare nämnda fotografierna konnoterar är den personliga delen 

av processen, hur vi uppfattar huset och situationen på bilden beroende på hur bilden är tagen. 

Är det fotograferat uppifrån och ner kanske vi uppfattar huset som litet och obetydligt medan 

om man fotograferat nerifrån och upp kan vi uppfatta huset som storslaget och med en positiv 

tappning. Denotation är alltså vad som fotograferas och konnotation är hur det fotograferas 

(Fiske 2004:117-118). Eftersom konnotation arbetar på ett subjektivt plan är människor ofta 

inte medvetna om den. Det är ofta lätt att tolka konnotativa värden som denotativ fakta. Ett av 

den semiotiska analysens huvudmål är att utrusta oss med en analytisk metod och ett synsätt 

som skyddar oss mot misstolkning (Fiske 2004:120). 	  

	  

En myt är en berättelse med vilken en kultur förklarar eller uppfattar någon aspekt av 

verkligenheten. Våra myter kan handla om manlighet och kvinnlighet, om familjen, om 

framgång, om vetskap och så vidare. Myten kan ses som en kedja av relaterade begrepp. De 

finns till exempel en myt om att kvinnor är bättre på att fostra barn och sin make och att deras 

naturliga plats är i hemmet. Mannen spelar då automatiskt rollen som försörjare av familjen. 

Genom att fastställa olika betydelser som något naturligt döljer myterna sin historiska 

bakgrund, vilket gör dem allmängiltiga och får dem att framstå som inte bara obrytbara utan 

även som rättvisa. För varje myt finns det en historisk bakgrund som leder tillbaka till att 

betydelser i själva verket inte är så naturliga som vi uppfattar dem att vara utan har oftast från 

början en politisk funktion (Fiske 2004:121-122).	  

	  

6.1.3 Tillvägagångssätt 	  

För genomföra den semiotiska bildanalysen kan bilden delas upp i två olika nivåer. Den första 

nivån är den denotativa nivån, även kallad första ordningen, och i denna nivå görs en 



25 

bildbeskrivning liksom vad som kan utläsas i bilden. Det kan till exempel innefatta 

människa/or, föremål, miljö, placering situation, bildvinkel, ljussättning och färgsättning. Här 

är ikon, index och symbol en del av vad som kan utläsas. Den andra nivån är den konnotativa 

nivån, även kallad andra ordningen. I denna nivå är det snarare en fråga om tolkning än något 

annat. Vad betyder det som syns i bilden, vad de djupare lagren i bilden kommunicerar och 

vilka känslor som uppstår vid betraktandet av bilden (Fiske 2004:142-144). För att kunna göra 

tolkning av en bild görs den per automatik efter de myter som genomsyrar samhället. 

Betraktaren tar med sig myter om till exempel vad som är kvinnligt och så vidare in i 

tolkningen av en bild. 	  

	  

Med det teoretiska ramverket i ryggen kan tolkningar göras utifrån den vetskapen. Till 

exempel är det tack vare forskning om postfeminism och om hur kvinnokroppen presenterats 

genom tiden, som presenterats i denna studie, som tolkningar kan göras med en 

genushistorisk ansats. Som tidigare nämnt diskuterar Simmons kvinnliga profilporträtt från 

1400-talsrenässansens Florens där kvinnor skulle ha bortvänd blick för att i högsta möjliga 

mån bli tillgängliga för granskning. Med denna kunskap kan därmed tolkningar göras på en 

konnotativ nivå om vad Kim Kardashians framställning kan betyda. Då forskarna tolkar 

studieobjekten med både myter och vetskap kan en bred tolkning genomföras. 	  

	  

6.2 Innehållsanalys	  
Innehållsanalys används till analyser där tillvägagångssättet består i att kvantifiera, det vill 

säga mäta eller räkna förekomsten, vissa företeelser i texter. Grundidén med metoden att 

kvantifiera ett mönster i texter utifrån ett särskilt forskningssyfte. Vilken text som helst kan 

innehållsanalysernas och det som räknas eller mäts när analysen görs kan till exempel vara 

förekomsten av vissa ord eller uttryck, metaforer, argument av en viss typ, rubrikstorlek eller 

hur ofta någon särskild företeelse berörs (Bergström & Boréus 2013:50).	  

 	  

Fyra begrepp som är grundläggande för den klassiska innehållsanalysen är följande:	  

1.     Objektivitet vilket innebär att analysen av en text ska vara obunden från den forskare som 

utför den. Genom ett välbeskrivet undersökningsföremål och analysschema på densamma ska 

det vara möjligt för en annan forskare att kunna göra om analysen och få samma resultat.	  

2.     Systematik är en förutsättning för att analysens tillvägagångssätt ska vara klart definierat. 

Det som värderats till det väsentliga innehållet i en text ska kunna mätas på ett pålitligt sätt 
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utan att riskera att gå analysen förbi. Materialets omfattning bestäms på förhand utifrån 

distinkta urvalskriterier.	  

3.     Kvantitet går ut på att de ingående variablerna i analysschemat ska kunna redogöras 

kvantitativt. De ska följaktligen kunna fastläggas i termer av frekvens eller omfång på så sätt 

som också gör det genomförbart att fastställa statiska anknytningar.	  

4.     Manifest innehåll innebär att analysen begränsas till det som tydligt går att tolka ur texten. 

Det som är tillgängligt för varje observatör är variablerna (mätinstrumenten) som tillsammans 

med anvisningar om hur dessa fungerar gör det möjligt att en subjektiv tolkning av innehållet 

kan minimeras. På samma sätt begränsas tolkning av implicita eller dolda budskap. (Nilsson 

2011:121-122)	  

	  

Martyn Denscombe skriver att en innehållsanalys kan användas på alla texter i syfte att 

kvantifiera innehållet. Dock är det viktigt att vara specifik i delar som bland annat urval, 

nyckelord, kodningsschema och kodningsmanual (Denscombe 2009:57). Texter kan 

analyseras antingen manuellt, det vill säga av människor, eller med datorns hjälp. Fördelen 

med manuella analyser är att betydligt mer komplicerade bedömningar och tolkningar kan 

göras (Bergström & Boréus 2013:51). 	  

 	  

6.2.1 Tillvägagångsätt	  
När en innehållsanalys genomförs behövs ett konstruerat analysinstrument som anger det som 

ska noteras i det utvalda materialet, ett vanligt sådant instrument är ett kodschema. Under 

utvecklingen av detta analysinstrument är det lämpligt att först bekanta sig med materialet 

genom att läsa igenom det i sin helhet eller alternativt bara delar av det. Som vid all textanalys 

är det nödvändigt med viss genrekännedom. Det krävs också kunskap om den diskurs som 

texterna ger uttryck åt samt den sociala kontext de är producerade inom. Analysinstrumentet 

prövas sedan på delar av materialet och då noteras eventuella tolkningsproblem och oklarheter 

vilket nästan alltid leder till att kodschemat är i behov av ändringar och att 

kodningskonstruktioner behöver utvecklas. Vid ett tidigt stadium är det också lämpligt att 

testa några dubbelkodningar (överensstämmelsen mellan egna kodningar av samma material 

vid olika tillfällen) för att undersöka om analysinstrumentet är tillräckligt välutvecklat för att 

kunna göra en bedömning av hela materialet. Att konstruera ett kodschema för 

innehållsanalys medför även att ställning får tas till vad som ska räknas. Företeelserna som 

noteras för att sedan räknas kallas för kodningsenheter. Kodningsenheterna kan till exempel 
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bestå av vissa ord, metaforer, argument, teman eller vad som helst som går att urskilja i texter. 

Kodningsenheterna man eftersträvar kan växla, en viss företeelse kan omtalas som neutralt, 

uppskattande eller på ett nedvärderande sätt. Dessa varierande kännetecknen hos 

kodningsenheterna kallas för variabler. En kodningsmanual och kodningsschema utformas 

för att styra innehållsanalysen och ge instruktioner till de som ska koda materialet. Detta 

skapar reliabilitet i undersökningens metod för att kunna klassificera text och bild, vilket kan 

ses som innehållsanalysens lexikon (Bryman 2013:60). 	  

	  

Efter att ett välfungerande analysinstrument har arbetats fram görs en pilotstudie på en mindre 

del av materialet. På så vis kan analysinstrumentet revideras och förbättras ytterligare om 

nödvändigt. Är man fler än en person som kodat olika delar av materialet är det viktigt att 

kontrollera att alla kodare gjort likartade bedömningar. När materialet är bearbetat, det vill 

säga genomgånget så att noteringar för relevant kodningsenhet gjorts genom hela materialet, 

sammanställs resultatet. Ett vanligt och enkelt sätt är att räkna fram frekvenser av 

kodningsenheterna, det vill säga räkna samman alla noteringar för något. Forskningsfrågan 

kan vara relaterad till frekvenser, till exempel hur många gånger ett uttryck av ett visst slag 

förekommer i materialet. När innehållsanalysen redovisats på så sätt återstår att tolka 

resultaten i relation till den fråga man är intresserad av (Bergström & Boréus 2013:54-59). 	  

	  

6.3 Metodval & motivering	  
Semiotisk bildanalys och kvantitativ innehållsanalys lämpade sig bäst vid utförandet av denna 

studie då bilderna på Kim Kardashian i Paper Magazine skulle analyseras samt mottagningen 

av dessa utvalda bilder. Att applicera en semiotisk bildanalys på studien har varit aktuellt 

sedan begynnelsen av arbetet. Det var till en början osäkert vilken analysmetod som skulle 

genomföras för att undersöka mottagandet av bilderna på Kim Kardashian. Receptionsanalys 

var ett alternativ men efter forskat kring flera olika metoder så blev det klart att 

innehållsanalys passade studien bäst då kommentarerna på Instagram passade väl till den 

typen av analysmetod och dessa kommentarer fanns tillgängliga för att användas. 	  

	  

Vid användandet av semiotiken som metod innebär det att man tolkar bildens olika element 

som tecken för någonting. Man identifierar alla bildens betydelsebärande delar, analyserar 

dem var för sig och i relation till varandra och tolkar slutligen deras innebörd i relation till 

bildens kontext (Eriksson & Göthlund 2004:38). 	  
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Innehållsanalysen applicerades på de kommentarer som publicerats på respektive bild på Kim 

Kardashians Instagram. Berelson beskriver innehållsanalysen kort och koncist på detta vis:	  

	  

“Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa 

beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll”	  

(Berelson 1952:18)	  

	  

Innehållsanalys valdes för att skapa en bild av innehållet som är intressant för uppsatsens 

frågeställning. Detta för att möjliggöra en specificering av karaktärsdragen i de publicerade 

budskapen. I denna studie valdes att göra manuella analyser istället för med hjälp av en dator 

just för att kunna genomföra mer komplicerade tolkningar. I skapandet av kodschemat har en 

pilotstudie genomförs på delar av materialet för att undersöka eventuella brister och 

förbättringar. I samband med pilotstudien prövades även dubbelkodningar. Innehållsanalysen 

ska innehålla en objektiv och systematisk beskrivning av innehållet. Det primära med en 

innehållsanalys handlar om att räkna och kategorisera. Semiotisk bildanalys och 

innehållsanalys ska hjälpa till att besvara frågeställningarna för studien; Hur representationen 

av Kim Kardashians visuella kropp kan förstås i en postfeministisk kontext och hur en 

diskussion kan föras kring hur hon använder sin kropp som vara samt vilka attityder som kan 

urskiljas i kommentarerna till Kim Kardashians två Instagram bilder.	  

	  

Som tidigare nämnts gjordes manuella kodningar istället för att med en dators hjälp koda, 

detta för att kunna genomföra mer komplexa tolkningar. På grund av att dessa manuella 

kodningar valdes har det varit möjligt att ta fram frekvenser som alltså inte hade kunnat bli 

upptäckta av en dator. En dator skulle till exempel inte förstå ironin i vissa inlägg som bara en 

människa är kapabel till att tolka. När en människa tar in och tolkar material blir det aldrig 

svart på vitt så som det blir för en dator. Forskarna tar alltid med sig kulturella betydelser och 

erfarenheter in i tolkningen, vare sig de vill eller inte. I detta fall tar forskarna till exempel 

med sig vetskapen om parasociala teorin in i kodningen av kommentarerna och kan på så sätt 

tyda den parasociala tonen som finns i många av kommentarerna vilket skulle vara omöjligt 

för en dator att uppfatta.   	  
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I efterhand kan det konstateras att studien hade blivit till det bättre om fler variabler används 

för att kunna räkna fler värden på interaktionen mellan Kim Kardashian och hennes följare. 

Även om de flesta kommentarer handlade om en spridning av hennes bilder på Instagram 

fanns det svårigheter i att kunna identifiera vad som kunde räknas som till exempel negativ 

eller positiv kommentar utan att själva lägga egna värderingar när tolkning av kommentarerna 

gjordes. Fler värden hade också kunnat hjälpa att analysera följarnas attityder ytterligare. Till 

exempel kunde värdet sexistiska kommentarer eller neutrala kommentarer varit av intresse att 

lägga in i kodningen då en del kommentarer var av dess karaktär och det blev till en 

tolkningsfråga för att passa de värden som redan bestämts. Vidare kunde kodningen ha 

separerats ytterligare. Vissa kommentarer innehöll dubbla budskap i kommentarerna, både 

#hashtagg och positiv/negativ kommentar. Här kodades enbart ett sådant som ett enskilt 

värde. I vissa fall som positiv/negativ kommentar, i andra som #hashtagg. 	  

 	  

7. Analys	  
7.1 Semiotisk bildanalys	  
7.1.1 Analys av bild 1	  

Denotativ nivå	  

Som tidigare nämnt är denna bild en replikering av “Carolina Beaumont” (bild 3). Bilden 

denoterar det som betraktaren faktiskt ser - nämligen Kim Kardashian själv ståendes på en 

trälåda mot en brun/orange bakgrund iklädd en svart paljettklänning. Golvet, som har samma 

färg som väggen, har inget tydligt slut i form av en list utan flyter ihop med väggen i, vad som 

ser ut att vara, en rund övergång. Något tak i bilden går inte att urskilja utan bildens överkant 

slutar innan något tak kan synas. Kim Kardashian står mitt i bilden och hennes hals pryds av 

ett brett pärlhalsband och i hennes öron hänger pärlörhängen. Håret är stramt uppsatt i en knut 

och hon har på sig ett par svarta cocktailhandskar. Ljuset verkar komma snett framifrån då 

betraktaren kan tyda en skugga av hennes silhuett snett bakåt på väggen. Hon står i profil med 

huvudet vänt mot kameran med ett glatt och busigt ansiktsuttryck. Hon böjer något på knäna 

och putar ut med sin bakdel. I hennes händer håller hon en champagneflaska där innehållet 

sprutar upp över hennes huvud i en båge för att sedan landa i ett champagneglas som hon 

balanserar på sin bakdel. En del av champagnen är även på väg ner mot golvet från hennes 
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händer som är dränkta i vätskan. Bilden är en ikon för henne och indexet på bilden är den 

sprutande champagnen då det är ett resultat av öppnandet av flaskan. 	  

Konnotativ nivå	  

Den sprutande champagnen kan tolkas som en symbol för framgång. Champagne är något 

åskådaren av kulturella konventioner är medveten om är dyrt och därmed lyxigt. Kim 

Kardashian osar framgång och lyx på bilden. Tillskillnad från originalbilden (bild 3) är Kim 

Kardashian inte naken utan hon har en klänning på sig. Kanske är det för att det lyxiga i 

bilden ska vara framträdande och ifall hon istället skulle vara helt naken så hade det lyxiga i 

bilden gått förlorat. Originalbilden kan ses ha en underton av rasism där den svarta nakna 

kvinnan med en exotisk frisyr, helt utblottad för inför mannens blick, är här för att servera. I 

originalbilden bär kvinnan inga smycken eller något annat lyxigt vilket förstärker bilden av att 

hon inte är en del av festen jämfört med Kim Kardashian som med svart paljettklänning och 

dyra smycken är här för att fira. Hon är en del av festen, festens mittpunkt, och är inte där som 

en konstutställning för iakttagelse. 	  

Den sprutande champagnen kan tolkas på flera sätt, inte bara som en symbol för framgång. 

Det är en mycket sexuell anspelning när Kim Kardashian håller i den avlånga flaskan med 

bägge händer knutna runt den. Flaskan sprutar kraftigt och vit vätska kommer ur den och är 

på väg till hennes bakdel. Det kan liknas med en ejakulerande penis. Det är en uppenbar 

koppling och det leder till att betraktaren kan göra en pornografisk uttolkning av bilden. 	  

Den brun/orangea färger i bakgrunden kan tolkas som varm och därmed tolkas hon själv som 

en öm person då betydelsen av en varm färg är kärleksfullhet. Betraktaren hade kunnat tolka 

bilderna på Kim Kardashian annorlunda ifall hon hade poserat framför till exempel en kritvit 

vägg, då hade hon kanske inte alls känts kärleksfull utan snarare kall och steril. För den 

pålästa är bilden även en symbol för fotografiet “Carolina Beaumont” (bild 3). Konnotationen 

av bilden kan därmed vara hur svarta kvinnors kroppar under slaveriet användes och 

förödmjukades som levande konstutställningar framför en vit publik över hela Europa, som 

Saartjie Baartman (bild 4) utsattes för.	  

Som tidigare nämnt diskuterar Simmons kvinnliga profilporträtt från 1400-talsrenässansens 

Florens där kvinnor skulle ha bortvänd blick för att i högsta möjliga mån bli tillgängliga för 

granskning. Kim Kardashians bild för Paper Magazine är en slående exempel på hur tiderna 
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förändrats. Här möter hon våra blickar på ett kokett sätt och tittar inte bort. På bilden skrattar 

hon högt medan hon korkar upp champagneflaskan. På profilporträtten från 1400-talet skulle 

det vara tydligt vilken familj kvinnan tillhörde och vilken manlig familjerepresentant hon 

svarade till. Men Kim Kardashian behöver inte svara till några män i familjen. Hon är 

familjen Kardashians överhuvud och behöver inte någon längre presentation. Hennes bakdel 

är hennes signum. Hennes största tillgång är just den vilket hon är fullt medveten om och hon 

gömmer den inte. 	  

	  

7.1.2 Analys av bild 2	  

Denotativ nivå	  

I denna bild har klänningen rivits sönder och åkt ner och hon står bakåtvänd samtidigt som 

hon håller upp klänningen med spretande fingrar strax nedanför hennes bakdel. Hon har en 

rak hållning med en djup svank. Hennes huvud är vänt mot kameran med ett kokett 

ansiktsuttryck. Hon står fortfarande placerad mitt i bilden men till skillnad från bild 1 är 

denna bild en närbild i större utsträckning, betraktaren kommer därmed närmare henne. 

Miljön, ljussättningen, frisyren, pärlorna och cocktailhandskarna är oförändrat sedan bild 1. 

Den delvis nakna kroppen är mycket glansig till skillnad från bild 1 där hennes hud inte 

glänser överhuvudtaget. På golvet, som skiner av champagne stänk, ligger champagneflaskan 

och det tillhörande glaset. I likhet med bild 1 så är ikonen även i denna bild Kim Kardashian 

själv och så även denotationen. Indexet i bilden är hennes nakenhet då det är resultatet av den 

nedrivna klänningen. 	  

Konnotativ nivå	  

Denna bild får en mer djurisk tappning. Men trots det kan betraktaren även i denna bild tolka 

Kim Kardashians vita pärlor som en symbol för hennes oskuld vilket bidrar till att bilden inte 

uppfattas så djurisk och pornografisk som den skulle kunna göra. Det lyxiga i bild 1 går 

förlorat i bild 2 då champagneflaskan och glaset ligger på golvet och klänningen är 

sönderriven. I relation till bild 1 så kan en koppling göras om den sprutande champagnen från 

föregående bild inte enbart landat i glaset på hennes bakdel utan en del av den även blött ner 

henne. Ett resultat av det blir då att hon tar av sig klänningen och att hennes hud glänser av 

champagnen som blött ner hennes kropp. Kim Kardashian verkar ha full kontroll på de här 
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bilderna, hon visar sig helt naken bakifrån. Hon verkar befriande och inbjudande. Blicken är 

inte pornografisk utan istället självsäker. 	  

Som nämnts genomgående i studien så läggs mycket fokus på Kim Kardashians bakdel. 

Medier bevakar ständigt Kim Kardashians kurviga kropp och blickfånget läggs ofta kring 

huruvida hennes bakdel (och andra delar på hennes kropp) är äkta eller inte. Hennes 

hemsexvideo som gjorde henne känd från början är också något som ständigt finns med i 

fokus. Kim Kardashians bakdel och äktheten i den, hennes kurviga kropp och hemsexvideon 

kan vara de tidigare erfarenheterna hos åskådaren och konnotationen av bilden blir därmed 

mycket sexuell. Då bakdelen i bilden är det största fokus i bilden går tankarna en än gång till 

Saartjie Baartman och faktumet att dragningen till hennes kropp bestod av hennes kurvor och 

att efter hennes kropp bevarades och dissekerades för beskådning i årtionden efter hennes 

död. Det känns mycket långt borta att man efter Kim Kardashians död skulle dissekera hennes 

bakdel som hon visar upp på bilden för att visa upp på ett museum. Men det pågår definitivt 

en dissekering, kanske inte en fysisk sådan men psykologisk, något som hon själv ser till att 

bevara med hennes framställning i bilder som denna. 	  

	  

7.1.3 Kropp som vara	  
Kim Kardashian använder sig av sin kropp för att göra reklam och marknadsföra sitt eget 

varumärke. Kim Kardashians kropp har blivit, inte minst efter dessa bilder, en stor del av 

hennes varumärke, och hon använder sig av den flitigt. I den tidigare nämnda 

framträdandeindustrin som ingår i kändisindustrin där fokus läggs på kändisens utseende, är 

en stor del i Kim Kardashians varumärke då kropp, ansikte, hår och hela hennes 

framställning, ska se så vackert ut som möjligt, inför till exempel en fotografering som bild 1 

och bild 2. Turner menar att kändisar idag kan vara skapade ur ingenting och inte besitta 

något av det som tidigare definierade en kändis såsom sång och skådespeleri, detta fenomen 

är något som beskriver Kim Kardashian väl. Hon är skapad ur ingenting och lever nu delvis 

på sin bakdel. Som tidigare nämnt var “JenniCam” ett nytt sätt att bli känd på med hjälp av 

sin kropp vilket Kim Kardashian via Instagram har tagit till en helt ny nivå. Med flera 

hundratusen kommentarer på Paper Magazine bilderna har de spridits som en löpeld och på så 

vis har även hennes varumärke nått oanade höjder. Som Susan Hopkins menar så kan kvinnor 

idag använda sig av sina kroppar med egen kontroll och makt för att bli kända utan att känna 

sig utnyttjade och objektifierade vilket Kim Kardashian är ett slående exempel för. Hon väljer 
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själv vilka bilder som hon publicerar på sitt Instagramkonto vilket ger henne total kontroll 

över hur framställningen av hennes kropp ser ut på Instagram. Det finns ingen annan som kan 

bestämma vilka bilder hon lägger upp, ingen som kan lägga upp bilder som hon inte godkänt, 

ingen som kan utnyttja henne för hennes kropp. Hon sitter på all makt över hur hennes egen 

kropp används för att visas upp till skillnad från till exempel Saartjie Baartman. 	  

	  

Kim Kardashian har inte den traditionella kvinnokroppen som syns i magasin och 

reklamaffischer i vår västerländska kultur. Hon är inte slank och lång, istället kort och kurvig, 

dessa kroppsformer syns generellt sett inte i kvinnomagasin och därför tolkar samhället det 

som annorlunda, många dömer hennes kroppstyp som för provokativ. Hennes tecken är 

istället hennes berömda bakdel som konnoterar det mediefenomen hon har blivit på grund av 

den. Kim Kardashian kan räknas som en ikon för sociala medier, deras okrönta drottning. Hon 

representerar med sin blotta uppenbarelse hur hon kan bygga ett imperium genom att bara 

vara denna typ av ikon. Som tidigare nämnt menar Pollock och Cowie att kvinnor på bild, 

som Kim Kardashian på dessa bilder, inte representerar verkliga kvinnor, men en stor del av 

Kim Kardashians karriär och framgång beror just på att hon är intim med sina följare och 

fans, att hon framstår som verklig. 	  

	  

Kim Kardashian må ha en stor bakdel, vilket är en del av hennes berömmelse, men den är 

definitivt utan fett och hull, den har tydliga skarpskurna konturer. Detta syns väl på bild 1 och 

bild 2 vilket, som tidigare nämnts att Nead menar, är dagens kropps ideal, följaktligen betyder 

det att Kim Kardashian uppfyller dagens kroppsideal trots att hon inte är slank och lång och 

därför kan hon visa upp sin nakna kropp och använda den som marknadsföring. Som Eriksson 

och Göthlund menar så har kvinnor lärt sig att deras värde är kopplat till det yttre vilket Kim 

Kardashian är ett utmärkt exempel på då hon använder sig av sitt yttre för att nå ännu större 

framgång. 	  

	  

I den tidigare nämnda artikeln i tidningen Daily Mail där skribenten reflekterar över hur känd 

hon hade varit om hennes bakdel inte varit så stor är ett exempel på hur hennes kändisskap 

ständigt ifrågasätts. Det faktum att hon når ut till nästan 30 miljoner följare på hennes 

Instagramkonto och vilket ansvar hon därmed har och vad hon bör eller inte bör göra där, kan 

följaren uttrycka tvivel om. Med en sådan makt som Kim Kardashian faktiskt besitter har hon 

möjlighet att bygga meningsfulla diskurser och bryta mönster av hur till exempel 
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kvinnokroppen bör se ut i dagens samhälle och att det inte bara blir ytterligare en nakenbild 

av en kvinna på ett omslag. Men det är kanske det som gör Kim Kardashian till postfeminist, 

hon gömmer inte sin kropp som på sätt och vis inte följer samhällsmodellen, istället utnyttjar 

hon sina kurvor till max men ändå utan att basunera ut i tabloider om att hon gör det. Som 

postfeminist är budskap och innehåll mindre relevant att tänka på. Men kanske gör hon det 

ändå för att visa att kvinnor i alla former är vackra. Hon förklarar eller försvarar inte bilden 

mer eller mindre än vad en man skulle göra, även om publiken kanske så gärna vill.   	  

	  

Kim Kardashian ser inte några gränser för en kvinnas sexualitet och att hon med all rätt ska 

äga sin egen kropp utan att bli exploaterad av andra, det är hon på till exempel Instagram som 

styr hur hon porträtteras. Följare på sociala medier frågar sig hur hon kan visa sig helt naken, 

är hon verkligen en bra förebild för andra kvinnor och hur kan en mamma göra så mot sitt 

barn? Som om mammor inte får fira sin sexualitet eller att mammor inte bör vara sexuella. 

Även om vi lever i en värld där internet och reklam redan exploderar hur en kvinnas beteende 

och utseende bör vara och se ut gör betraktaren en skillnad på Kim Kardashians exponering 

av sin kropp för att hon är känd. 	  

	  

Kim Kardashian är i skottlinjen för kritik då hon är en av de mest aktuella personerna på 

sociala medier just nu. Postfeministisk media och tabloider visar ständigt hur Kim Kardashian 

är resultatet av ett komplext nätverk av branscher som står bakom hennes bild och persona. 

Frågan är systematisk, men Kim Kardashian är en av dess främsta företrädare i dag. Skulle 

Kim Kardashian vara så känd om hon inte spelade i reglerna för en rasistisk och sexistisk 

medieregim? Skulle hon få samma utrymme i sociala medier om hon istället hade gett helt 

påklädda bilder i Paper Magazine med ett intresse för social rättvisa? Självklart inte. Kim 

Kardashian är inte en leverantör av sexism, hon är bara ytterliga en spelare i den marknaden. 

Efter en lång historia av rasistisk och sexistisk nedbrytning mot kvinnor av färg vet vi att det 

inte är kvinnors kroppar som är problemet. Kvinnors kroppar, särskilt svarta kvinnors 

kroppar, har behandlats som "freakshows" i hundratals år. Saartjie Baartman tvingades 

turnera runt i hela Europa så att folk kunde ta på hennes könsorgan och bakdel på grund av att 

den var så annorlunda från den vita kvinnans. Skillnaden är förstås att dagens kvinnor är 

tänkta att behandla sina kroppar som en sideshow under täckmantel av "val", "förtroende" och 

"sexualitet", något som Projansky pratar om att feminismen gett oss. Kvinnor kan ha vunnit 

lagliga rättigheter under de senaste decennierna till rätten att behandlas som människor och 
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inte som föremål, men detta undermineras mer och mer. Den historiska besatthet av kvinnor 

som vackra och sedesamma har bara förvärrats av dagens besatthet av att framstå som sexig. 

Som tidigare nämnts menar Turner just hur dagens kändisar mer eller mindre är konstruerade. 

Vi ser själva hur gränserna för vad som anses TV-vänligt suddas ut. Sexuell objektifiering är 

inte längre begränsad till en värld av pornografi. TV och reklam använder sig regelbundet av 

marknadsföring i vad vi idag skulle kalla för mjukporr. Detta gör att vi tar ytterligare ett steg 

till objektifiering av kvinnor och deras kroppar, när vi låter mjukporren vara en del av våra liv 

i TV och reklam.	  

	  

7.2 Innehållsanalys	  
Genom en kvantitativ mätning av kommentarerna Kim Kardashian får på sina bilder, 

framkommer data som kan analyseras. Därefter har en innehållsanalys genomförts av 

kommentarer gjorda i samband med bild 1 och bild 2. Vi har utgått från att den variabel vi vill 

mäta är följarnas attityder i kommentarerna till Kim Kardashians två bilder. För att kunna  

mäta det väsentliga innehållet i kommentarerna var det viktigt att vara systematisk för att inte 	  

analysenheterna av både Kim Kardashians Instagramkonto och hennes följare. Vidare har alla 

2000 kommentarer i form av text och “hashtaggar” eller en kombination av dessa, 

kvantifierats. 	  

	  

7.2.1 Empiriinsamling 	  
Kim Kardashians två bilder har fått sammanlagt 281 999 kommentarer, totalt har 2000 av 

dessa kommentarer kodats. Den inledande delen av empiriinsamlingen består av 

grundinformation som i kodningen återfanns på Kim Kardashians Instagramprofil. I en	  

sammanställning kan information utläsas om studieobjektets användarnamn, aktivitet, följare, 

antal Kim Kardashian själv följer, och antalet “likes” samt kommentarer. För att svara på 

frågeställningen för denna studie är det relevant att notera antalet följare Kim Kardashian har. 

Denna siffra svarar på i vilken utsträckning inlägget kan spridas inom ett nätverk och är 

relevant för att få svar på vilken typ av spridning bilderna får. Spridningsbredden som sker till 

användarens följare kan ses som fas ett. Här styr Kim Kardashian själv över räckvidden för 

spridningen vilket syftar till att det som Kim Kardashian publicerar når det antal individer 

som följer henne på Instagram. Det vill säga desto fler följare, desto större räckvidd för 
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budskapet. Fas två för spridningen sker genom att Kim Kardashians följare gillar eller 

kommenterar ett inlägg och på så sätt sprider de inlägget vidare.  	  

	  

För att kunna studera kommentarerna på Instagram, skapades två separata kodningsscheman 

för att  analysera innehållet i de kommentarer Kim Kardashian får på de bilder hon lagt upp. 

Detta för att klassificera och kvantifiera det intressanta textmässigt. Eftersom det publicerade 

materialet innehåller stor mängd respons från läsarmottagarna, valdes det att fokusera på 1000 

inlägg från olika användare på varje bild. 	  

	  

De totalt 1000 kommentarerna per bild kodades utifrån klassificeringarna, ”tagga” en vän 

(spridning), negativ kommentar, “photoshopped” samt positiv kommentar. Det som har 

räknats som positiva kommentarer är inlägg som “You are beautiful”, “ I love your body” och 

till de negativa har vi räknat  kommentarer som “who do you think you are?” eller “ You are 

ugly”.  Det manifesta innehållet har mätts och bara det som tydligt gick att tolka ur texten har 

analyserats. Det var en hel del spam i flödet på Instagram där följare jagar följare och “likes” 

utan att kommentera bilden, det fanns också de som skriver kedjemeddelande, exempelvis 

“Write this on 5 posts or your parents will die in 5 years. Sorry”. Det var även viktigt att noga 

kolla att de som kommenterade i flödet var fysiska personer och hade riktiga 

Instagramkonton, alltså inte fanns under ett Instagramkonto som tillhörde en grupp, var 

anonyma och så vidare. Detta också för att ha en större förståelse för den parasociala 

interaktionen. Trots svårigheter i variabelvärde har det ändå kunnat utmärkas att det försiggår 

ett tydligt försök till tvåvägskommunikation från följarna där de vill bygga en relation med 

Kim Kardashian på Instagram. Då hon själv inte svarat på någon av följarnas kommentarer så 

kan en tolkning göras om att hon endast ser denna mediala plattform som ett sätt att 

marknadsföra sitt eget varumärke. 	  
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7.2.2 Resultat	  
Bild 1, Totalt 29 113 kommentarer, 1000 kommentarer har kodats: 	  

Taggningar: 773 stycken  	  

Negativ kommentar: 169 stycken	  

“Photoshopped” kommentar: 42 stycken	  

Positiv kommentar: 16 stycken	  

	  

Bild 2, totalt 252 886 kommentarer, 1000 kommentarer har kodats:	  

Taggningar: 596 stycken	  

Negativ kommentar: 178 stycken	  

“Photoshopped” kommentar: 155 stycken	  

Positiv kommentar: 71 stycken 	  

	  

Det är fler negativa än positiva kommentarer på båda bilderna. Flest negativa kommentarer 

uppkommer på den halvnakna bilden av Kim Kardashian. Bild 1 har 29 113 kommentarer 

jämfört med bild 2 med 252 886 kommentarer. Bild 2 fick uppenbarligen större 

genomslagskraft än bild 1 med tanke på att den nästan fått tio gånger fler kommentarer, de 

flesta av dessa är koncentrerade i taggningar. Oftast är dessa taggningar i samspel med en 

kommentar om hennes nakna kropp. Detta väcker mer känslor hos betraktaren än bild1, där 

taggningarna inte innehåller kommentarer om hennes kropp. De flesta kommentarer på bild 1 

är mer negativa än positiva och bildens autenticitet ifrågasätts bland följarna. De flesta har 

lämnat korta kommentarer som ”photoshopped” eller ”fake”. Både de negativa och positiva 

kommentarerna är fokuserade på hennes utseende. 	  

	  

På bild 2 skiljer sig följarnas attityder påtagligt bland kommentarerna. Andelen av de som 

skriver positiva kommentarer är mindre. Till skillnad från de negativa kommentarer på bild 1 

där följarna kommenterar hennes utseende handlar de negativa kommentarerna på bild 2, om 

hennes kropp. Allra flest består kommentarer på båda bilderna av “taggar” på andra 

människor, det vill säga skriver in människors namn (@example) för att sprida bilden vidare. 

Här kan slutsatsen dras att kommentarerna på bilderna mest har använts för att sprida hennes 

bilder vidare till andra användare på Instagram, detta har tidigare diskuteras i teorin 

kändisskap, där en kändis är beroende av en stor räckvidd av följare för att kunna behålla sitt 

kändisskap. Förutom de som Kim Kardashian når ut till, alltså hennes följare, hjälper de 
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henne att nå ut till ännu fler, i framtiden potentiella fans. Detta kan ses som ett sätt att 

bibehålla sitt kändisskap och locka andra aktörer i nöjesindustrin att marknadsföra sig genom 

de kanaler som Kim Kardashian använder. 	  

	  

Nästan tio procent av kommentarerna ifrågasätter Kim Kardashians kropps autencitet på 

bilderna, de anser inte att den ser ut så egentligen, kommentarer som “photoshopped” är 

tydliga kommentarer som indikerar just detta. Som tidigare nämnts i postfeministisk 

mediekultur är övervakningen av kvinnokroppen enligt Rosalind Gill det som kanske utgör 

den största typen av medieinnehåll i alla genrer och medieformer. Kvinnors kroppar 

utvärderas, granskas och dissekeras av såväl kvinnor som män. Ett exempel som tagits upp i 

denna studie där OK Magazine utvärderar om Kim Kardashians bakdel verkligen är äkta 

genom att visa ett tiotal bilder där hennes bakdel ligger i fokus. Mediebevakningen av Kim 

Kardashians kurviga kropp, nämner hennes kropp som både äkta men också tillgjord. De 

följare som kommenterat bilden som ”photoshopped”, alltså att den är digitalt manipulerad, 

vilket kan tolkas som att följarna har växt upp med just den postfeministiska mediesynen som 

Gill tidigare nämnt. Följarnas upptagenhet av kroppen som en central aspekt är vad Gill kallar 

ett tecken på den postfeministiska mediekultur vi lever i.	  

	  

Den tidigare forskning som presenterats i studien och handlar om parasocialitet är högst 

relevant ur en innehållsanalytisk synvinkel. Då målet i den tidigare forskningen var att 

fastställa om parasocial interaktion kan förbättra effektiviteten av reklam, kan en analys göras 

utifrån den utgångspunkten. Kommentarerna tillhörande bild 1 och bild 2 har ofta en 

parasocial karaktär och på grund av mängden kommentarer som inkommit och därmed även 

spridningen av bilden blir det tydligt att det går att fastställa att den parasociala interaktionen 

faktiskt förbättrar effektiviteten av reklamen för Kim Kardashian som varumärke och i 

samband med det även reklamen för Paper Magazine som tidigare nämnts. I den tidigare 

forskningen tas det även upp att på grund av speciella interaktiva egenskaper, har sociala 

medier blivit ett populärt verktyg för marknadsförare och kändisar vilket givetvis är uppenbart 

vid analysen av bild 1 och bild 2 samt kommentarerna på dessa då inget av det skulle vara 

möjligt utan sociala medier. Det är också tack vare sociala medier, som Instagram, som det 

blir möjligt med en tvåvägskommunikation där Kim Kardashian har möjlighet att direkt prata 

med sina följare, men hennes följare har också möjlighet att prata med henne och med 

varandra. Den tidigare forskningen visar tydligt att interaktionen med publiken skapar 
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parasocial interaktion och ger en illusion av intimitet med den primära underliggande avsikten 

att bedriva PR för sin egen persona. I studien som genomförts kan samma konstaterande 

göras, den parasociala interaktionen genererar till en större framgång för Kim Kardashian. 	  

	  

Som tidigare nämnt upptäckte Rubin och McHugh att den sociala interaktionen viktigare än 

den fysiska attraktionen men bilden där hon är iklädd en klänning (bild 1) är signifikant 

mindre populär när det gäller antalet kommentarer. Bilden där hon är naken (bild 2) har 

närmare 10 gånger fler kommentarer. Det som Rubin och McHughs upptäckt stämmer alltså 

inte överens med de resultat som denna studie samlat in. Utifrån antal kommentarer och dess 

karaktär på bild 1 och bild 2 kan det konstateras att fysisk attraktion alltså väger tyngre än den 

sociala. 	  

	  

8. Slutdiskussion 	  
Studien bygger på två stycken frågeställningar som i studiens slutskede kan besvaras. 

Frågeställningarna som presenterades under inledningsavsnittet löd: Hur representationen av 

Kim Kardashians visuella kropp kan förstås i en postfeministisk kontext och hur en 

diskussion kan föras kring hur hon använder sin kropp som vara samt vilka attityder som kan 

urskiljas i kommentarerna till Kim Kardashians två Instagram bilder. Genom att publicera 

bilder på sitt Instagramkonto på sin kropp, i detta fall nakna kropp, riktas strålkastarna på 

henne. Hon får stor respons för den seminakna bilden, tio gånger mer än på den bild där hon 

är påklädd. Attityderna är dock väldigt negativa på båda bilderna och kan även tolkas som 

sexistiska. Följarna ifrågasätter om hennes bilder är manipulerade och i den halvnakna bilden 

ifrågasätter följarna hennes roll som mamma och kvinna. De positiva attityderna är 

koncentrerade på hennes utseende enbart, likaså taggningarna - det vill säga spridning av 

hennes bilder. Följarna taggar speciellt den halvnakna bilden för att fler ska kunna 

kommentera hennes kropp och utseende, ha en åsikt om den. Av de 2000 kommentarer som 

kodats finns dock inget svar från henne även om Instagram är en mycket bra plattform för en 

vidareutveckling och fortsatt tvåvägskommunikation. I nuläget skriver Kim Kardashian till 

sina följare när hon lägger ut en bild och följarna kommenterar i sin tur bilden vilket blir en 

tvåvägskommunikation men för en tydligare sådan hade det krävts att Kim Kardashian 

svarade på kommentarerna och följarna gav ytterligare en kommentar och så vidare. 

Relationen präglas även av en solklar parasocial karaktär då följare skriver till Kim 
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Kardashian som om de kände henne på riktigt. Nedan följer exempel på besvarade 

frågeställningar och en diskussion förs på vad dessa resultat egentligen betyder och hur man 

kan förstå dem i ett större sammanhang. 	  

	  

Att sex säljer och att kvinnor använder sina kroppar som medel för att sälja varumärken, 

filmer, musik och så vidare är inget nytt, men att behålla sitt kändisskap och bygga ett 

imperium i närmare ett decennium, utan någon som helst egentlig talang, är onekligen 

beundransvärd. Kim Kardashian har lyckats hålla sig i rampljuset längre än de flesta med 

samma förutsättningar - personer som kommer från en rik familj och med en hemsexvideo i 

bagaget. Vad är det som har gjort detta möjligt? som tidigare diskuterats hävdar Tomas 

Chamorro-Premuzic att det är vår tids narcissiska sociala mediekultur som är anledningen till 

att Kim Kardashian kunnat bli så känd. Vi lever i en tid där uttryck som selfie hänger med i 

varje bild vi tar. Där vi kan välja bort bilder från olika tillställningar där vi inte tycker vi ser 

helt felfria ut. Där vi lägger filter på bilder för att bli snyggare, förstärka bilden av vår 

omgivning och hur vi framställer oss på absolut bästa sättet. Det handlar om hur vi ser ut och 

på vilket sätt vi vill att andra människor ska uppfatta oss, vårt utseende och vår livsstil. 

Sociala medieplattformer, som Instagram, gör att vi kan sprida bilder till människor runt om i 

världen, dagens mediekultur uppmuntrar oss till just detta. 	  

	  

Kim Kardashian skapar en unik och intim plattform på Instagram för en parasocial relation 

mellan henne och hennes följare, där de som följer henne känner att hon är närvarande. 

Sociala medier, som Instagram, har gjort att följare på en gång kan skriva vad de tycker, 

tänker, känner när de ser en bild i hopp om att Kim Kardashian ska läsa det som står. Följare 

pratar inte om henne, de pratar till henne. Under studiens innehållsanalys kan vi se tydliga 

exempel på det då det till exempel fanns kommentarer där följare ber om ursäkt för andra 

följares kommentarer, de väljer att försvara henne. Ett annat exempel är att många av 

glåporden följer med frågor: ”Why are you so proud of your naked body”? Det är som att de 

förväntar sig att Kim Kardashian ska svara, vilket får en tydlig parasocial karaktär. 	  

	  

Vi kan se hur Kim Kardashian använder sig av sin kropp på Instagram för att chocka, uppröra 

och väcka reaktioner hos sina följare. Under den semiotiska bildanalysen som applicerats på 

de utvalda bilderna kunde det bland annat konstateras att Kim Kardashians bakdel har blivit 

hennes signum och det är den delen av hennes kropp som hon använder sig av i de två bilder 
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som valdes ut för att analyseras. I postfeministisk media pratar man just om hur främst 

tabloider och så kallade “tjejtidningar”, men också sociala mediekanaler, idag dissekerar 

kvinnokroppen till enbart kroppsdelar som får utstå granskning. Detta kan tydligt ses när 

tabloider skriver om Kim Kardashian. Hennes kropp är ständigt i fokus och något som Kim 

Kardashian använt sig av från den dag hon blev känd. 	  

	  

Att beskriva Kim Kardashians som vår tids postfeminist kan verka hårddraget. Samtidigt 

andas hon en ny sorts feminism. Det handlar inte om att basunera “kvinnor kan ha allt” utan 

istället lever hon utefter det och det är något som publiken är fullständigt medveten om. Hon 

har lyckats bli både en mycket framgångsrik affärskvinna samtidigt som hon är en mamma. 

Hon är någon som kan nå ut till en tio gånger så stor publik med sitt budskap på Instagram än 

självaste presidenten för USA. Även om hennes första steg till offentligheten började med 

något så tabubelagt som en hemsexvideo har Kim Kardashian lyckats vända det till hennes 

fördel. Hon har blivit ansiktet utåt för vad vi i dagens samhällsklimat ofta efterfrågar: lyx, 

öppenhet, och sex.  	  

	  

Kim Kardashian är inte bara ett socialt medie fenomen, hon är också en symbol som är 

väldigt talande för vår tid där kvinnor på Instagram har kontrollen över sina egna kroppar och 

kan använda dem som de önskar. Kim Kardashian själv använder sin kropp som en vara på 

Instagram och det höjer henne till oanade höjder. Det är också här det finns en dualitet i det 

postfeministiska tillståndet vi just nu lever i. Essensen i postfeminismen handlar bland annat 

om hur kvinnan själv kontrollerar sin kropp, hur hon väljer att framställa sig, där fokusen 

ligger på individualismen. Kim Kardashian besitter själv makten över publicera vad hon själv 

har lust med på sitt eget Instagramkonto, ingen annan besitter makten hur hennes kropp 

framställs på Instagram. Samtidigt så gör hennes kändisskap henne till en aktör i en industri 

där kvinnans berömmelse reduceras till hennes attribut. Där Kim Kardashian som konstruerad 

kändis, inte handlar om vilka talanger hon har utan hur kändisindustrin och hon själv 

använder hennes kropp som vara. Där hon, även om hon har makt över sociala plattformen 

som Instagram är beroende av andra industrier för att behålla sitt kändisskap. 	  
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