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Abstract 

Den olympiska medaljören och reality-TV kändisen Bruce Jenner valde att öppet inför 

världen år 2015 tala om sin könsidentitet där han identifierar sig själv mer som en kvinna än 

en man och att han tänkt leva resten av sitt liv som kvinna. Bruce Jenners transformation till 

Caitlyn Jenner har hyllats världen över och i realityserien I Am Cait får vi följa början på 

hennes liv som ”nybliven” kvinna och transperson. Tidigare, som Bruce Jenner, figurerade 

han i realityserien Keeping Up with the Kardashians tillsammans med sin familj där 

huvudpersonerna i serien är Kim, Khloe och Kourtney Kardashian. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur representationen och konstruktionen av 

femininitet ser ut och hur den används för att manifestera en kvinnlig identitet i realityserierna 

I Am Cait och Keeping Up with the Kardashians. Detta har jag undersökt med hjälp av en 

semiotisk bildanalys som metod och med teoretiska utgångspunkter från bland annat Judith 

Butler och Beverly Skeggs. Begrepp som performativitet, genus- kön och femininitet tas upp 

och diskuteras utifrån de normer och myter som finns om femininitet. 

Resultatet visar på hur normer kring femininitet och hur en kvinna ska se ut och bete sig 

används för att manifestera en kvinnlig identitet genom handlingar och yttranden av 

personerna samt medvetna val i den tekniska konstruktionen i TV-produktionen.  
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1. Inledning 

“My brain is much more female than it is male” – Caitlyn Jenner 

”Man föds inte till kvinna, man blir det” – Simone de Beauvoir 

Bruce Jenner valde i början av året 2015 att öppet inför världen berätta om sin könsidentitet, 

där han identifierar sig som kvinna och numera öppet vill leva sitt liv som kvinna. Bruce 

Jenners transformation till Caitlyn Jenner har hyllats världen över och i reality-TV serien I Am 

Cait (Bunim/Murray Productions 2015) får vi följa början på hennes liv som ”nybliven” 

kvinna och transperson, med allt vad det kan innebära. Likväl som hon hyllas för sin öppenhet 

med transformationen har hon kritiserats för att upprätthålla könsroller och normer om 

kvinnor genom hennes feminina framtoning och representation. Bland annat har hon fått 

motta kritik för hennes uttalande om att hennes hjärna är mer kvinnlig än manlig, eftersom det 

antyder om en skillnad mellan kvinnor och mäns hjärnor med tillskrivna kvinnliga och 

manliga egenskaper.
 1

 

Mediers representation av verkligheten har på olika sätt en stor betydelse för hur vi ska tolka 

och sedan förstå vår värld. Det som media väljer att presentera för oss i olika former blir på 

många sätt en gemensam kunskap som vi bildar och får om omvärlden.
2
 Eftersom reality-TV 

är en genre inom TV som har riktiga mäniskor som huvudkaraktärer och där man gör anspråk 

för oss mediekonsumenter att skildra och säga något om just ”verkligheten” blir det därför 

viktigt att se hur reality-tv då väljer att representera delar av verkligheten. 

Den här uppsatsen kommer undersöka hur representationen av femininitet ser ut i 

realityserierna I Am Cait och Keeping Up with the Kardashians (Bunim/Murray Productions, 

2007-2015). Det blir intressant och relevant att undersöka hur representationen av femininitet 

ser ut, hur den konstrueras och används i serierna, samt de skillnader och likheter som finns 

mellan en serie som kretsar kring en trans-kvinna och en annan vars huvudkaraktärer består 

av cis-kvinnor. Ordet cis-kvinna är benämningen på en kvinna som fötts med ett kvinnligt 

biologiskt kön.  

 

                                                           
1
 Ellinor Burkett, “What Makes a Woman?”, The New York Times (2015) 

http://www.nytimes.com/2015/06/07/opinion/sunday/what-makes-a-woman.html?_r=1 [hämtad 28 oktober 
2015] 
2
 Linda Fagerström & Maria Nilsson, Genus, medier och masskultur (Gleerups utbildning AB, 2008), 25f. 

http://www.nytimes.com/2015/06/07/opinion/sunday/what-makes-a-woman.html?_r=1
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1.1 Bakgrund 

I Am Cait 

Serien kretsar kring Caitlyn Jenner och hennes liv, livet som hon nu valt att leva som kvinna. 

Innan levde hon sitt liv som man, Bruce Jenner, eftersom det var hennes biologiska kön från 

födseln. Bruce Jenner var tidigare en OS-atlet och make till Kris Jenner. Tillsammans har de 

två barn, Kendall och Kylie Jenner. Bruce Jenner har varit en av huvudkaraktärerna vi har fått 

följa i Keeping Up with the Kardashians sedan serien startade. Han var även en av de få män 

som vi tittare fick se i realityserien. Efter att han valt att leva sitt liv som kvinna har Caitlyn 

Jenner inte medverkat i Keeping Up with the Kardashians som en av huvudkaraktärerna utan 

har istället valt att gå sin egen väg med en egen realityserie, I Am Cait.  

Caitlyn Jenners familj som figurerar i Keeping Up with the Kardashians, dyker då och då upp 

eftersom I Am Cait, likt många andra (och även som Keeping Up with the Kardashians) 

realityserier kretsar mycket kring relationer. Men även Caitlyns vänner får man se i serien. I 

Am Cait är en realityserie där vi får följa Caitlyn Jenners första tid som kvinna och 

transkvinna i ett liv som kantas av kändisskap och lyx, men också de problem som uppstår 

efter hennes livsförändrade val av att leva resten av livet som kvinna.  

Keeping Up with the Kardashians 

Keeping Up with the Kardashians är en amerikansk realityserie som kretsar kring familjen 

Kardashians och Jenners liv. Serien som sände sin första säsong 2007 är idag inne på sin 11 

säsong. I serien får vi en inblick i det priviligierade livet hos medlemmarna i familjen 

Kardashian/ Jenner, med ett fokus på systrarna Kim Kardashian West, Khloe och Kourtney 

Kardashian. Även deras mamma, Kris Jenner, och de yngre syskonen Kendall och Kylie 

Jenner tar plats i serien. Som tittare får man följa med i personernas liv i lyx och kändisskap, 

med en vardag olik många andras.  

Båda serierna kretsar kring livet hos medlemmar ur en och samma familj och de figurerar mer 

eller mindre i båda serierna. Tack vare att det är samma familj men också för att det är samma 

produktionsbolag och TV-genre är serierna på många sätt lika varandra. 
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1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur representationen och konstruktionen av 

femininitet ser ut och hur den används för att manifestera en kvinnlig identitet. I ett avseende 

att bidra till mer undersökningar om den stora TV-genren reality, såpans hybridgenre, och hur 

femininitet representeras. Med tanke på Caitlyn Jenners bakgrund i sitt tidigare liv som man 

och som Bruce Jenner blir det relevant att undersöka vilka likheter och eventuella skillnader 

det finns att utläsa i representationerna av femininitet mellan serierna. För att ta reda på detta 

jämför jag de två seriernas representation av femininitet mot varandra, där de kommer att 

jämföras utifrån hur en cis-kvinnlig och trans-kvinnlig representation av femininitet ser ut. 

Frågeställningar som jag söker att besvara i denna undersökning är: 

Hur kan performativa aspekter av femininitet användas för att manifestera en kvinnlig 

identitet i serierna? 

Vilka skillnader och likheter finns mellan representationen av trans-kvinnlig och cis-kvinnlig 

femininitet i serierna? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i kvalitativ metod, en semiotisk bildanalys av tre sekvenser 

vardera i den senaste säsongen av realityserierna. Jag kommer bara att analysera 

representationen av femininitet utefter porträtteringen och framställningen av personerna i den 

tekniska produktionen samt genom personernas handlingar och yttranden i sekvenserna. Detta 

gör jag för att jag kommer använda mig av Judith Butlers teori om performativitet, där 

genusbegrepp som femininitet ses som något som skapas och återspeglas av socialt och 

kulturellt skapade föreställningar genom våra handlingar och yttranden. Genom olika sätt att 

framställa och porträttera en person i en viss kontext kan också en konstruktion av femininitet 

skapas.  

I jämförelsen av representationerna ser jag efter likheter och skillnader mellan en cis-kvinnlig 

och en trans-kvinnlig femininitet istället för att jämföra femininitet med maskulininitet. Detta 

för att tydligare kunna se på likheter och skillnader i representationen av femininitet som kan 

visa på hur femininitet används olika för cis/trans-kvinnor för att manifestera en kvinnlig 

identitet. 
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1.4 Disposition 

Nedan följer först ett stycke om tidigare forskning av om reality-TV. Sedan följer de olika 

teoretiska resonemangen som används vid resultaten av analysen för att ge svar på mina 

frågeställningar. Här diskuteras begreppen genus och kön, femininitet och performativitet. 

Därefter kommer metoden som bland annat består av en semiotisk bildanalys, samt en 

beskrivning av materialet och en tillvägagångssättet. Efter det kommer analysen som först 

genomförs på en denotativ nivå och sedan konnotativ nivå. I slutet svarar jag på mina 

frågeställningar för att sedan avsluta med en slutdiskussion.  

Det ska tilläggas här att hädanefter kommer realityserien Keeping Up with the Kardashians att 

förkortas till KUWTK i brödtexten, för enkelhetens skull och för att spara in på ord.  

2. Tidigare forskning 

Annette Hill är en forskare som studerat reality-TV länge. Hennes senaste bok Reality TV 

publicerades 2015 som ingår i serien Key Ideas in Media and Cultural Studies och är baserad 

på över 15 års forskning och studier om just reality-TV. Hill inleder med att förklara att 

genren idag på många sätt är en stor del av vardagslivet, antingen genom vad vi ser på TV 

eller genom våra samtalsämnen. För att kunna samtala om reality-TV är det inget krav att ha 

sett programmet eller serien som disskuteras.
3
  

Hill är främst intresserad av publikstudier, hur reality-TV påverkar och engagerar publiken, 

och det är det som får mest fokus i hennes bok. Men, hon belyser samtidigt att reality-TV som 

genre och dess produktionskontext också är mycket viktig för att kunna förstå och analysera 

reality-TV. I Reality TV argumenterar Hill för att producenter och andra som jobbar med 

programmen inom genren tillsammans med publiken skapar kulturella erfarenheter, lärdomar 

och trender.
4
  

Genom att framförallt utgå ifrån intervjuer med publik och TV producenter har Hill analyserat 

teman som inkluderar bland annat hur reality-TV benämns som ett fenomen, fans och icke-

fans samt hur personerna i programmen framställer sig själva. Att reality-TV benämns som ett 

fenomen förklarar Hill är genom de ”ögonblick” som reality har förmågan att skapa, de 

verklighetstrogna men ändå dramatiserade ögonblicken som får tittare att återkomma till 

                                                           
3
 Annette Hill, Reality TV (Routledge, 2015), 1. 

4
 Hill, 5f. 
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programmen och som sedan livligt kan diskuteras i vardagen.
5
 Reality-TV har också 

förmågan att få sin publik att skifta mellan fans och icke-fans till genren, där mycket beror på 

den kontext som programmet har, eftersom det finns många olika reality programformat finns 

det också olika publiker.
6
 Med hjälp av bland annat Erving Goffmans teori om privata och 

offentliga framträdanden diskuterar hon hur riktiga personer och kändisar framställer sig 

själva i reality-TV. Hill kommer fram till att verkligheten man idag kan se i reality-TV ofta är 

väl strukturerad och iscensatt genom olika typer av tekniker.
 7

 Att använda ”rekvisita” för att 

förstärka presentationen av sig själv och att agera utefter förväntningar och reaktioner 

publiken kan tänkas ha är inte ovanligt. Det finns en medvetenhet hos de som skapar reality-

TV och personerna som figurerar i programmen om vad som ger en verklighetskänsla och 

trovärdig bild.
8
  

En annan studie har gjorts av medie- och genusforskaren Hillevi Ganetz på reality-TV, mer 

specifikt talang-reality, om genus och sexualitet i Fame Factory (TV3, 2003). I Ganetz studie 

”Talangfabriken” undersöker hon hur begrepp som genus och sexualitet iscensätts och 

återspeglas. För att fullständigt kunna förstå seriens form och innehåll bör man skaffa sig en 

bakgrund och kunskap om reality-TV som genre enligt Ganetz.
 9

   

Det finns inga skådespelare och till skillnad från en dokumentär, som också den genren delar 

anspråket om att få representera verkligheten, försätts människorna i realityserierna i olika 

arrangerade situationer. Fokusen och handlingen är ofta på deltagarnas personligheter och 

relationer med de andra karaktärerna vi ser i serien. I Sverige benämner man ofta reality-

genren med begreppet dokusåpa och det har att göra med att den äldre och helt fiktiva, 

melodramatiska genren såpoperans berättarstruktur har påverkat reality-genren i så hög grad 

när det kommer till hur programmen är konstruerade.  Vi behöver vara medvetna om den 

liknande berättarstruktur som finns och konstrueras i reality-genren och att de händelser vi får 

se ofta är ihopklippta och utvalda eftersom de på något sätt bedöms som laddade, intressanta 

och värda att fungera som underhållning i TV.
 10

 

                                                           
5
 Ibid., 5. 

6
 Ibid., 149. 

7
 Ibid., 139. 

8
 Ibid., 156. 

9
 Hillevi Ganez, Talangfabriken: Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk talang-reality,(Uppsala: 

Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap, 2008), 14. 
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:114050/FULLTEXT01.pdf [kontrollerad den 19 dec 2015] 
10

 Hillevi Ganez, Talangfabriken: Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk talang-reality,(Uppsala 
Universitet: Centrum för genusvetenskap, 2008), 14f. 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:114050/FULLTEXT01.pdf
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Ganetz kom i sin studie fram till att vara en kvinnlig eller manlig artist inte är en roll som du 

kan gå ur när du vill. Hon beskriver det som ett slags "genusperformance", där en ständig 

upprepning av givna normer görs, som ingår i en social och kulturell process. I de sekvenser 

hon har studerat som är utvalada utefter teman som t.ex. femininitet och maskulinitet syns, 

finns också tydliga skillnader mellan hur kvinnliga och manliga artister skapas. Killarna 

framställs ofta med gitarrer, men inga tjejer, och till skillnad från tjejerna kommenteras inte 

killarnas utseende i samband med deras prestationer i Fame Factory. Att vara respektabel är 

något som betonas starkt framförallt när det kommer till tjejerna. De manliga deltagarna tycks 

ha större frihet att välja sin personliga stil, medan tjejerna liknar varandra mer till utseendet. 

Detta leder enligt Ganetz till att killarna blir personliga på ett helt annat sätt än vad tjejerna 

blir, vilket också sedan påverkar resultaten i publikomröstningarna.
 11

  

Michael J. Lee och Leigh Moscowitz är två professorer som tillsammans har genomfört en 

studie om bland annat genus i reality-TV. I artikeln The Rich Bitch visar J.Lee och Moscowitz 

hur normativa föreställningar om genus och klass tillsammans används för att skapa den 

typiska karaktären som vi genom historien känner igen som skurken. Med exempel som 

Marie Antoinette och Cruella Deville kommer de fram till uttrycket ”the rich bitch” som 

benämning på de kvinnliga husfruarna som är huvudpersoner i realityserien The Real 

Housewives of New York City (Bravo, 2008-2015).
12

  

J. Lee och Moscowitz visar genom sin studie hur en serie utgår ifrån stereotyper och normer 

om klass och genus för att skapa en serie som roar och som fångar publikens intresse. Genom 

att använda sig av genusnormer och föreställningar i produktionen och i den narrativa 

handlingen om hur kvinnor bör vara och uppträda som sedan inte husfruarna kan leva upp till 

skapas en känsla av ironi. Produktionen utnyttjar den förförståelse som finns hos publiken om 

hur en husfru och kvinna i en överklass ska bete sig för att sedan visa hur de misslyckas med 

dessa förväntningar. Publiken roas därför av att se hur husfruarna misslyckas med att inte 

kunna leva upp till de kriterier och normer som finns för deras genus och klass som 

produktionen väljer att framställa de genom.
13

 

J. Lee och Moscowitz belyser hur husfruarna i serien ofta misslyckas med att leva upp till 

rollen som mamma då en central del i serien handlar om valet mellan plikten som mamma 

                                                           
11

 Ganetz, 91-98. 
12 Michael J. Lee & Leigh Moscowitz, “The Rich Bitch”,  Feminist Media Studies, Vol. 13, No. 1 (2013),  65 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14680777.2011.647971 [kontrollerad den 04 jan 2016]. 
13

 J. Lee & Moscowitz, 67f. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14680777.2011.647971
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eller det glamorösa sociala livet i en överklass. Produktionen belyser gärna detta problem 

genom att i konstruktionen i serien återinföra stereotyper om att mamman bör vara hemma 

med barnen. 
14

 

3. Teoretisk ram 

3.1 Genus och kön 

Ibland hör vi ordet ”könsroller”, ett ord som beskriver de socialt och kulturellt betingade 

skillnaderna mellan könen. Men inom vetenskapliga sammanhang byts det ordet ut mot 

begreppet genus. Linda Fagerström och Maria Nilson beskriver i boken Genus, medier och 

masskultur hur en åtskillnad görs mellan begreppen ”kön” och ”genus”, där kön betraktas som 

biologiskt betingat och genus som en social och kulturell skapad företeelse. För att 

understryka synen på genus som något konstruerat, används begreppen feminint och 

maskulint istället för kvinnligt/manligt. Detta för att de senare begreppen lätt kan få 

egenskaper att uppfattas som självklara hos kvinnor eller män, t.ex. att det är typiskt 

”kvinnligt” att vara intresserad av smink.
15

 

Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, skriver i Medier, Genus 

och Makt att den traditionella synen på genus och kön har varit att se det biologiska könet som 

det som bestämmer genus. Enligt det här synsättet går det biologiska könet före som sedan 

påverkar det kulturella könet, alltså genus. På så vis går det att tolka genusbegreppet som lika 

förutbestämt som det biologiska könet och det kan då bli svårt att säga var de sociala och 

kulturella normerna uppstår.
16

 

En av de som motsätter sig begreppsparet genus och kön är Judith Butler. Butler vill göra upp 

med denna premiss som enligt henne borde ifrågasättas, framförallt av feminismen. Enligt 

denna premiss är vi alla födda med ett biologiskt kön, antingen ett manligt eller kvinnligt, som 

anses som den primära och grundläggande kunskapen. I förlängningen av den primära 

kunskapen om två kön, i det sekundära, finner vi genuskonstruktionerna vi tillämpar på de två 

könen- maskulinitet och femininitet. Butler menar att det blir problematiskt när man tolkar 

                                                           
14

 Ibid., 75f. 
15

 Fagerström &Nilsson,  7. 
16

 Gunilla Jarlbro, Medier, Genus och Makt (Studentlitteratur AB, 2006), 13. 
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biologiskt kön som något primärt och substantiellt, medan genus betraktas som något 

sekundärt bestående av egenskaper och attribut.
17

 

Om könet redan är en genuspräglad kategori, eftersom genus alltid tillämpas på ett kön, skulle 

det alltså inte vara meningsfullt att definiera genus som könets kulturella tolkning. Genom att 

vi skapar och använder oss av genus finns det en föreställning om ett naturligt stabilt kön.
18

 

Medierna idag har stort inflytande över människor och kan ha stor påverkan när det kommer 

till vad vi har för värderingar och uppfattningar om världen och samhället. Medier kan också 

påverka, genom vad som representeras och vad som syns, hur normer och värderingar och 

synsätt skapas. Det gäller bland annat genus och begrepp som femininitet och maskulinitet. 

Representationer, om vad som representeras och hur det representeras är därför viktigt att 

studera. 
19

 Historiska föreställningar om vad maskuliniteter och femininiter är präglar vår 

kultur än idag och blir synliga i medierna runt omkring oss idag.
20

 

3.2 Essentiell femininitet 

Genom åren har maskulinitetsstudier haft en stor plats inom genusvetenskapen, medan 

femininitetsstudier utan fokus på det manliga förtrycket och där man ser femininitet som 

något mer än ytligt har getts mindre plats och lyst med sin frånvaro. Ulrika Dahl börjar med 

att belysa hur det här problemet om avsaknaden om femininitetsstudier har sett ut i sin text 

Ytspänningar: Feminismer, femininiteter, femmefigurationer och hon fortsäter med att 

förklara att för många så framstår femininitetsfrågor som ytliga och ointressanta.
21

  

Även inom den feministiska vetenskapen har femininitet inte erbjudits någon plats till djupare 

undersökningar. Catrine Andersson påpekar i sin text Om queer femininitet och iscensättande 

av kön att det finns förvånansvärt lite skrivet om hur denna underordning tar sig uttryck i form 

av olika femininitetsstrategier inom feministisk vetenskap och teori. Fokus har legat på hur 

det manliga förtrycket sett ut, och de undersökningar som gjorts om könsidentiteter har varit 

vanligare inom till exempel maskulinitetsforskning, som där har undersökt olika typer av 

maskuliniteter. Andersson beskriver det som att det både finns en tystnad kring femininitet 

                                                           
17

 Judith Butler, Genustrubbel (Bokförlaget Diadalos, 2007), 11f. 
18

 Butler, 56f. 
19

 Ibid., 25f. 
20

 Ibid., 11f. 
21

 Ulrika Dahl ”Ytspänningar: Feminismer, femininiteter, femmefigurationer”, Tidskrift för genusvetenskap, nr 1, 
(2011), 8. 
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och ett problematiskt förhållningssätt till den när den väl förekommer och får ta plats. 

Femininiteten riskerar därför att endast bli en kategori för underordning enligt Andersson.
22

  

Istället för att avfärda femininiteten som något ytligt bör vi istället försöka förstå 

femininiteten och hur/varför den kommer till uttryck. Dahl förklarar hur man kan se på 

tendensen med att se på femininitet som en yta i en liknelse med en ytspänning. Där 

femininitet kan ses som å ena sidan inåtvänd, där den ger ett uttryck för eller är i relation till 

något mer bestående och ett inre- kvinnan, kvinnligheten, kroppen. Eller å andra sidan som en 

ytlig yta och känslig för avtryck i form av t.ex. feministiska förändringspolitiska ambitioner, 

konsumtionstrender eller kollektiva påtryckningar.
 23

 Dahl använder sig av begreppet 

femmebodiment för att visa hur ytan inte bara kan reduceras till den uppenbara kroppen vi ser. 

Hon menar på att ytan, med huden som kroppens största sinnesorgan, öppnar till alternativa 

förståelser av ytan och ytligheter. 
24

   

I den uppmärksammade studien Att bli respektabel av Beverly Skeggs ifrågasätter hon de 

teoretiska ramar skapade av feminister, kulturteoretiker och sociologer för att förstå hur 

kvinnor lever och producerar sig själva genom sociala och kulturella relationer. Hon menar, 

liksom Dahl att vi kan förstå femininiteten på ett djupare plan. Skeggs föreslår att vi kan 

förstå femininiteten som ett nödvändigt verktyg som kvinnor tillämpar för att kunna anses 

som respektabla och begripliga. Eftersom att inte vara respektabel är att ha lågt socialt värde 

och inte något man vill vara utan.
25

  

Kopplingen mellan femininitet och respekt kan vi utläsa ur vår historia fortsätter Skeggs. 

Kvinnor uppmuntras att inta en femininitet eftersom det genom historien fram till idag har 

bevarats genom upprätthållande ärvda normer kring hur en kvinna ska vara och se ut för att 

bli respektabel. För att kvinnor ska bli respektabla har det historiskt inneburit att vara feminin 

och Beverly Skeggs argumentarar i sin studie att dessa normer ärvts vidare till vår nutid.
26

  

Att vara feminin beskrivs av Skeggs som ett val en kvinna gör, som ett sätt att försöka skapa 

ett värde av sig själv och som tillämpas för att hejda en förlust av att inte anses som 

respektabel. Skeggs beskriver femininiteten som en nödvändig konstruktion för att kunna bli 

                                                           
22

 Catrine Andersson, ”Om queer femininitet och iscensättandet av kön”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2–3, 
(2006), 21. 
23

 Dahl, 8. 
24

 Ibid., 9. 
25

 Beverly Skeggs, Att bli respektabel, (Bokförlaget Diadalos, 1999), 10ff.   
26

 Skeggs, 21ff. 
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respektabel. För att kunna framföra femininitet måste kvinnorna både se feminina ut till ytan 

och samtidigt vara det. Det ytliga utseendet blev det som betecknade uppförandet; att se ut att 

vara. Utseende och uppförande blev tillsammans markörer för en respektabel kvinna.
27

  

Med en hänvisning till Pierre Bourdieu förklarar Skeggs hur kroppen fungerar som en social 

produkt och det enda gripbara uttrycket för personen.
28

. Femininiteten kan vara något som 

tillämpas i en offentlighet och vara beroende av andras bekräftelse. Utseendet är starkt knutet 

till hur man värderar sig själv och om att bli accepterad som medlem i en grupp. 

Åtråvärdheten gav legitimitet åt värdet av att framföra femininitet.
29

 Skeggs visar i ”Att bli 

respektabel” att trots att femininitet ofta förstås som yta så är det kroppen och därmed också 

personen i sin helhet som bedöms. 

Dahl menar att den estetik som kodas feminin innebär en yta som är utsmyckad där personen 

bryr sig om kroppslig omsorg. Ett intresse för kläder, smink och hår är det som kodas 

feminint och ofta kretsar detta kring hur ytan och kroppen tolkas.
30

 Dahl urholkar en 

uppdelning av oss i ett yttre och ett inre. Hon menar på att vi, för att kunna komma bortom 

dikotomin mellan social konstruktion och ”essens”, också bör ifrågasätta dikotomin mellan 

yta och djup. Eftersom när man talar om ytan så talar man om vad som är synligt och 

dekorerat och vad som kan utläsas och tolkas som feminint, vilket blir ytligt.  Hon säger att 

om vi med kroppens yta inkluderar huden så är detta inte en ytlig fråga. Det faktum att ytans 

färg, form och dekoration är det som vid första anblick avgör vilka som är främlingar och 

hemmahörande, ”riktiga” kvinnor eller inte. Genom detta påvisar Dahl att ytan kan ses som en 

arena för meningsskapande och vara en central del i djupgående kategoriska 

gränsdragningar.
31

 

Båda Skeggs och Dahl menar på att femininiteten är mer än en yta och bör förstås på ett 

djupare plan. 

3.3  Performativitet 

Det som får oss att uppfatta en person som en kvinna eller man hänvisas ofta till den kropp en 

människa har. En manlig kropp med manliga biologiska kännetecknen tolkar vi som en man, 
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och på samma sätt tolkar vi en kvinnlig kropp med kvinnliga biologiska kännetecken som en 

kvinna. Denna syn om två grundprinciper, utmanas och ifrågasätts av genus och 

transgender/queerstudier som diskuterar alla de exempel där människor faller utanför 

kategorierna kvinna eller man. Den medicinska forskningen om att kvinnliga och manliga 

kroppar har olika biologiskt betingade attribut såsom fysiska kön är inte det som ifrågasätts, 

utan fokus ligger på de meningar som den biologiska kroppen ges. Våra kulturella och sociala 

bestämda tolkningar av en människokropp och hur de skapas.
 32

   

Judith Butler är, som tidigare nämnts, en motståndare mot uppdelningen av kön och genus. 

Hon använder sig av termen performativitet för att förklara hur könsidentitet är en effekt av 

ständigt upprepade handlingar.
33

  

Performativitet, våra handlingar och yttranden, är det som upprätthåller, iscensätter och 

”skapar” kön. För att vi ska uppfattas som normala eller begripliga följer vi dessa kulturella 

och sociala regler som upprepas genom handlingar och yttranden. Butlers poäng är att detta är 

något som vi alla gör i en varierande grad. I vår strävan efter att framstå som begripliga, 

kopierar vi en ideal genusfiguration, som i själva verket är en artificiell konstruktion. De som 

inte följer de kulturella normerna riskerar att stötas ut, p.g.a. att de uppfattas som 

”obegripliga”.
34

 

Som exempel på personer som bryter upprätthållandet av normer använder sig Butler av 

dragartister. När dragartister uppträder ifrågasätts vilket kön som kommer att bevittnas och 

Butler menar att vi ställs undrande över vad vi ser. Är det ett kvinnligt kön som funnit sitt 

feminina genusuttryck? Eller är det en performativ händelse där det manliga könet kommer 

till uttryck som feminin genuskonstruktion? Detta leder till att den normaliserade betydelsen 

av kön och genus undergrävs.
35

  

Genom vilka kategorier ser vi? I det ögonblick som våra inre kulturella normer krackelerar 

och vi inte längre med säkerhet kan tolka den kropp, just då är det som vi blir osäkra på om 

kroppen i fråga är en mans eller kvinnas. Vi motiverar vår övertygelse av vilket kön en person 

                                                           
32
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33
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34
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35
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har med det vi ytligt ser. När det inte längre blir tydligt vad som är kön och genus ifrågasätts 

också den uppdelningen.
36

  

Även om det är individuella kroppar som tillämpar de normer som finns, om hur man bör bete 

sig och se ut enligt sitt kön, är det ändå en offentlig performativ handling som bidrar till att 

normer sprids vidare.
37

  

4. Metod 

Uppsatsens val av metod tillhör det kvalitativa området, där man söker att förklara och förstå 

fenomen på ett djupare plan. Keith Selby och Ron Cowdery förklarar i ”How to study 

television” hur alla medietexter är konstruerade ur ett visst mediespråk. Beroende på vad man 

vill visa och förmedla väljs ett antal verktyg och tillvägagångsätt. Ska det vara ett mjuk eller 

starkt ljus? Alla val som tas påverkar hur den slutgiltiga produkten kommer att se ut, vad den 

förmedlar och hur den kan komma att tolkas. Dessa val beskrivs ofta som ”koder” och det är 

dessa koder som skapar ett visst mediespråk. Vilka koder kommer skapa den slutgiltiga 

produkten som man vill ha?
38

 

De koder som väljs i konstruktionen avslöjar en viss information. Med olika koder följer olika 

meningar när vi tolkar dem. Detta för att vi alla bär med oss en kulturell kunskap till en 

visuell bild när vi ska tolka den och vår tolkning kommer att påverkas utifrån de kulturella 

kunskaper och gemenskaper vi besitter.
39

 Uppsatsens metod är, som ovan sagt, en del av det 

som räknas för kvalitativa studier och nedan följer en presentation av den valda metoden samt 

dess begrepp och analysverktyg. 

4. 1. Semiotik och Roland Barthes bildanalys  

Olika medietexter, som Cowdery och Selby motiverar, blir lästa och avkodade utefter hur de 

är strukturerade och organiserade på specifika sätt. Detta brukar beskrivas som konstruktionen 

av en mening och hur den skapas. Denna del av kommunikationsstudier i media brukar ofta 

kallas för semiotiska analyser.
 40

  

                                                           
36

 Ibid., 35f. 
37

 Ibid., 219f. 
38

 Keith Selby & Ron Cowdery, How to Study Television, (Palgrave Mcmillian, 1995), 4. 
39

 Selby  & Cowdery,  4ff. 
40

 Ibid., 41. 



 

 16 

Semiotik är en vetenskap som handlar om studier av tecken som konstruerar och 

kommunicerar en mening. Inom semiotiken undersöker man den mänskliga 

betydelseproduktionen genom att förklara hur tecken och koder sammarbetar för att skapa en 

mening, i t.ex. ett medium som TV. En av semiotikens främste forskare är Ferdinande de 

Saussure. Han såg tecknet som dels dess fysiska form och dels för vad tecknet ger för mental 

föreställning. Detta kallar han för betecknande (fysiska tecknet) och betecknad (mentala 

föreställningen).
 41

 Genom Saussures teorier förstår vi hur tecken och symboler fungerar, men 

Saussure var främst intresserad av det lingvistiska systemet. Han var mindre intresserad av 

hur meningen förmedlas. Istället var det en av hans följare, Roland Barthes, som först skapade 

en modell för hur meningar kan analyseras som en process mellan skapare, åskådare och 

medietexten. Semiotiken som vetenskap kan analysera både text och bilder, och Roland 

Barthes anses vara den främsta företrädaren för den semiotiska bildanalysen som genom sin 

systematiska modell visade hur betydelser i bilder kan analyseras. Centralt i Barthes teori är 

att han identifierar två betydelser för hur mening konstrueras, denotation och konnotation.
 42

  

4. 1. 1 Denotation och Konnotation 

På den denotativa nivån, även kallad ”den första betydelsen” analyserars det som man 

verkligen ser. Denotation står för den uppenbara och den konkreta betydelsen av ett tecken. 

Det var även denna del som Saussure sysslade med. Som förslag ger John Fiske ett exempel 

på den denotativa betydelsen i sin bok ”Introduction to Communication Studies”. Där 

beskriver han hur olika fotografier på en gata denoterar just den gatan, men att fotot kan tas ur 

olika vinklar, filter eller med ett starkt eller svagt ljus för att kunna förmedla olika känslor. 

Men den denotativa meningen skulle fortfarande vara just den gatan, skillnaden i meningen 

går sedan att finna i konnotationen. Här väger man inte in något annat än det man ser i bilden.
 

43
  

Konnotation är ”den andra betydelsen” som beskriver den interaktion som sker mellan tecknet 

och mottagarens associationer, känslor och kulturella värderingar. Om denotation är det 

uppenbara, en teknisk reproduktion av ett objekt/subjekt på film eller foto, är konnotation den 

mänskliga delen i processen: vad som inkluderas och exkluderas, eller om det ska vara ett 

mjukt eller starkt ljus. Hur det konstrueras en mening vilken mening som mottagaren tolkar. 

                                                           
41
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Konnotationer kan vara individuella, men oftast så delar vi våra konnotationer med andra 

människor. Barthes menar att våra individuella associationer inte är enskilda utan är en del i 

olika kulturers gemensamma föreställningar. Denotation är alltså vad som visas eller sägs 

medan konnotation är hur vi visar eller säger något.
 44

 

4. 1. 2. Myter 

Ett annat begrepp som Barthes använder sig av i ”den andra betydelsen” för att ytterligare 

förstå och förklara hur mening konstrueras, är begreppet myt. Med myt menar Barthes en 

berättelse som kulturer förklarar och förstår vissa aspekter av verkligheten eller naturen 

genom. Det främsta kännetecknandet hos en myt är dess förmåga att få historiska bestämda 

företeelser att framställas och tolkas som naturliga givna företeelser.   

Det görs en skillnad mellan primitiva myter, som kan handla om människor och gudar eller 

goda emot onda, och sofistikerade myter. De sofistikerade myterna kan handla om 

maskulinitet och femininitet eller om familjer. Det är en kulturs sätt att tänka och förstå enligt 

Barthes. Han ser också på myter som ett återupprepande mönster, att myter är något vi 

återskapar och reproducerar. För att kunna uppnå vissa konnotationer och skapa meningar i 

olika medietexter tillämpas ibland myter. Han menar att myter används för att ”naturalisera” 

historien och att de meningar som skapas vid konnotationer förefaller sig naturliga. Men trots 

att myter kan framställas som självklara och naturliga är de inte orubbliga företeelser, 

fortsätter Barthes, utan de kan komma att ändras för att möta de förändrade värderingarna 

inom den kulturen som de är en del av.
45

  

Selby och Cowdery förklarar att konnotationer kommer ifrån det betecknande medan myter 

kommer ifrån det betecknade. Därför behöver man tänka på koncept, som t.ex. genus, när det 

står inför en större bredd av kulturell mening i tolkningen. Där de viktigaste tecknen aktiverar 

de delade kulturella myterna, samtidigt som vi ser på dem. Myter blir endast levande när de 

resonerar med våra egna värderingar.
46
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Barthes tog masskulturen på ett kritiskt allvar och poängen är inte att avfärda myten utan 

istället att belysa dess mytiska karaktär och ideologiska funktion där de framställs som 

självklara.
47

 

4. 1. 3 Symboler 

En tredje term och ett tredje begrepp som Barthes använder sig utav i ”den andra betydelsen” 

är symboler. En symbol är när ett objekt tilldelas en mening som står för någonting mer än 

vad det själva, och uppenbara, objektet är. Exempelvis kan en bil av ett visst dyrt märke stå 

för rikedom och överklass. Även scenen och miljön i sin helhet på TV-bilden, kan 

symbolisera meningar.
48

 

4. 1. 4 Tekniska koder 

Även tekniska koder i TV-produktionen som finns i konstruktionen av sekvenserna kommer 

att analyseras. Selby och Cowdery skriver att det är viktigt att se på hela sekvensen eftersom 

ett sammansättande av flera tecken kommer att konnotatera en viss mening. Tecken är valda 

utefter vad för mening man vill skapa. De fortsätter med att berätta att vi inte individuellt kan 

skapa meningar åt tecknen, utan att teckens mening alltid är beroende av kulturellt och 

gemensamt skapade meningar, så därför kan vi inte som ensamma individer få dem att 

kommunicera och att konnotatera någonting annat om vi skulle vilja.  Förklaring på varför vi 

behöver ta med de tekniska bitarna i beaktning är således för att de är mycket viktiga i 

skapandet av meningar i TV-bilden som helhet eftersom de har använts på ett kreativt sätt, 

t.ex. genom att klippa och sätta ihop materialet eller hur personerna ljussätts, för att skapa en 

övergripande mening.
49

  

Tekniska koder i konstruktionen och idén om att alla medietexter är konstruerade utefter ett 

visst mediespråk avslöjar en viss kulturell information. Bilder är ett resultat av att kombinera 

tekniska koder tillsammans med kulturella tecken som konnotaterar vissa betydelser och 

meningar. Kommunikation sker när kodare, de som är med i produktionen av dessa två serier, 

och avkodare delar gemensamma nyckelmeningar och myter.
50
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4. 2. Metodens styrkor och svagheter 

En kvalitativ metod lämpar sig bäst för att undersöka begrepp och företeelser på ett nära och 

mer djupgående plan. Den kvalitativa analysens mål är att identifiera företeelser och 

innebörder som inte är uppenbart synliga eller som man söker att lära sig mer om. Jag har valt 

att göra en semiotisk analys med hjälp av Roland Barthes verktyg och begrepp. Som tidigare 

nämnt är alla medietexter konstruerade ur ett visst mediespråk och koder för att skapa det man 

vill visa i den slutgiltiga produkten. En semiotisk bildanalys lämpar sig bra för att ”avkoda” 

och identifiera hur femininitet uttrycks och representeras i I Am Cait och KUWTK. De verktyg 

som metoden erbjuder i analysen av material passar även för uppsatsens syfte och 

frågeställning, eftersom de hjälper mig i den här undersökningen att se materialet på ett 

djupare plan och vilka kulturella koder och meningar som finns i representationen av 

femininitet.  

Roland Barthes verktyg och begrepp myt anser jag passar väl ihop med Judith Butlers teori 

om performativitet, eftersom performativitet ytterligare kan ge förklaring åt myten om t.ex. 

femininitet, så tror jag att dessa två kan kombineras väl. En skillnad mellan Barthes och 

Butler är synen på hur normer upprätthålls. Medan Barthes ser myter som något vi oavsiktligt 

reproducerar utefter våra gemensamma kulturella företeelser som ter sig som helt naturliga ser 

Butler på reproduceringen av normer i våra representationer som något vi mycket väl kan vara 

medvetna om och som vi aktivt gör. Medan Barthes metod hjälper en att avkoda myter kan 

Butlers teori om performativitet förklara hur och varför denna myt uppstått.  

4. 2. 1. Forskarroll 

Det är viktigt för både läsaren och mig själv i denna undersökning att jag reflekterar över min 

egen roll som forskare. Jag utför en kvalitativ undersökning, med en semiotisk analys, som till 

mycket stor del bygger på mina intryck och associationer. Jag kommer att hålla mig objektiv i 

den mån jag kan, men jag vill ändå belysa att min position som en ung och vit 

medelklasskvinna kan komma att påverka analysen, eftersom även jag är en del i en viss 

kulturs samhälle med mina egna förförståelser. Det finns olika sätt att tolka och en del beror 

på den egna förförståelsen som tolkaren har. De slutsatser som jag drar efter att jag gjort 

analysen behöver inte vara en enhetlig och absolut sann tolkning. Men, kan visa på att det 

finns gemensamma outtalade föreställningar och förståelser kring begrepp som femininitet, 

genus, och normer. 
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Forskarens förförståelse kan anses påverka en analys till den grad att en analys av den typen 

inte anses som vetenskaplig, men Mats Ekström och Lars-Åke Larsson menar att denna 

förförståelse är nödvändig för att t.ex. bilder och texter ska kunna bli begripliga överhuvud 

taget.
 51

 

4. 2. 2. Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp man bör tillämpa och ta hänsyn till i de flesta 

typer av undersökningar. Validitet och reliabilitet värderas annorlunda i kvalitativa studier 

eftersom de här typerna av studier inte kan skattas med hjälp av siffor. Med reliabilitet menas 

tillförlitlighet. Här är grundidén att en annan forskare som gör om undersökningen utefter 

dess metoder och tillvägagångssätt ska få fram i stort sett samma resultat. Semiotiska analyser 

innehåller och bygger till stor del på forskarens egna tolkningar och förförståelser. Därför går 

det inte att garantera att en annan forskare med andra kulturella värderingar och normer 

kommer få exakt samma resultat. Reliabilitet är därför svårare att mäta i kvalitativa 

undersökningar än i kvantitativa. Därför är det viktigt att varje steg redovisas på ett tydligt sätt 

i undersökningen så att läsaren har en chans att följa med i förloppet. 

Validitet i en kvalitativ undersökning undersöker om materialet och metoden ger den 

information om det vi vill undersöka. Om forskningsfrågorna kommer att kunna besvaras, om 

delarna i undersökningen hänger ihop samt om svaren och resultaten stämmer överens med 

resultat från tidigare studier av samma fenomen.
52

  

4. 3. Material och Urval 

De säsongerna som står i fokus och som jag hämtar mitt empiriska material ur till min analys 

är, som tidigare sagt, säsong 1 i I Am Cait och säsong 10 i KUWTK. Detta är den första 

säsongen av I Am Cait och även den senaste säsongen där alla avsnitt har visats på TV. 

Säsong 10 av KUWTK är också den senaste säsongen där alla avsnitt har visats på TV. 

Anledningen till att jag valde dessa säsonger som underlag för min undersökning är dels för 

att de ligger varandra nära i tiden och i en nutid där representationen av femininitet på reality-

TV kan anses vara aktuell.   
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Analysen är byggd på studier av sekvenser från de två serierna. De sekvenserna jag har valt ut 

är medvetet valda utefter situationer där performativa handlingar utförs och där femininitet 

representeras för att kunna svara på mina frågeställningar och mitt syfte. Antingen visuellt 

eller verbalt eller både och. Sekvenserna kommer sedan att ställas mot varandra för att se 

vilka likheter och skillnader som går att utläsa ur den semiotiska bildanalysen. 

Tack vare att serierna kretsar kring medlemmar ur en och samma familj, och för att det är 

samma produktionsbolag och TV-genre, är båda serierna i mångt och mycket lika varandra 

som medietexter. För att underlätta analysen och få fram tydligare likheter och skillnader 

kommer därför tre liknande sekvenser vardera från serien att väljas. Att serierna är så pass 

lika har underlättat urvalet av sekvenserna, samt att de även är sådana som kan klassas som 

representativa för serierna. Eftersom jag har valt att leta efter tre liknande sekvenser i båda 

serierna har jag kategoriserat in de i tre olika kategorier för att jämförelsen ska bli så smidig 

som möjligt. Jag har först börjat att med att välja en sekvens ur serien I Am Cait för att sedan 

söka efter en liknande i KUWTK.  

I de första sekvenserna analyserar jag hur förberedelserna går till inför ett offentligt 

framträdande i serierna, sekvenserna är tagna ur avsnitten: 

I Am Cait, Avsnitt 7 ”What’s In A Name?” 

Keeping Up with the Kardashian, Avsnitt 7, “Special Delivery” 

I nästkommande två sekvenser visas hur personerna umgås tillsammans i en klädkammare, 

sekvenserna är tagna ur avsnitten: 

I Am Cait, Avsnitt 4 ”Family Interference” 

Keeping Up with the Kardashians, Avsnitt 8, “Bugga Bo” 

De sista två sekvenserna är en aning speciella i och med att båda serierna använder samma 

material från inspelningen, eftersom de har samma produktionsbolag. Här har 

huvudpersonerna en dialog med varandra, sekvenserna är tagna ur avsnitten:  

I Am Cait, Avsnitt 4, ”Family Interference” 

Keeping Up with the Kardashians, Avsnitt 16, ”Vanity Unfair”. 
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4. 4 Tillvägagångssätt 

I sekvenserna varvas bilder från själva händelsen med bilder från en kamera i en studio där 

personerna i serierna i efterhand kommenterar händelsen, även dessa bilder kommer att 

analyseras ihop med de resterande från händelsen eftersom de tillsammans skapar en helhet av 

den sekvensen.  

Jag kommer först att titta på varje sekvens var för sig på en denotativ nivå, alltså att jag 

återger i texten vad jag ser i sekvensen, vad som sägs och hur personerna ser ut och beter sig. 

Jag beskriver sekvenserna i sin helhet för att ge en grundförståelse för handlingen och 

sekvensen, men väljer att gå in på detaljer som jag tycker belyser det jag vill undersöka. En 

del av det personerna säger väljer jag att citera i min text för att skapa en bättre förståelse av 

sekvensen i sin helhet för läsaren, men också för att det de säger i sekvenserna kan analyseras 

och tolkas som performativt i den konnotativa analysen. I den denotativa nivån kommer även 

konstruktionen med de tekniska koderna också att beskrivas. Allt för att sedan djupare kunna 

studera de olika tecknens betydelse och meningar på den konnotativa nivån.  

Därefter går jag vidare till den konnotativa nivån för att undersöka vad de tecken och 

handlingar jag observerat på den denotativa nivån kan kommunicera för mening, samt vilka 

konnotationer som de skapar hos mig som publik. Tillsammans med konnotationen 

undersöker jag vilka symboler som är identifierbara och slutligen sammanfattas olika 

perspektiv som blir synliga och avkodade av den feminina myten.   

5. Analys och resultat 

De två första sekvenserna (offentligt framträdande): 

I Am Cait, Avsnitt 7 ”What’s In A Name?”  

Denotativ nivå: 

Sekvensen börjar med att man via kameran får följa Caitlyn Jenner ut från hennes hem på väg 

till ”The Espys”, en gala där hon ska göra ett framträdande och hålla ett tal, för att förbereda 

sig. Sedan växlar TV bilden till kameran i studion där vi i en närbild på Caitlyns ansikte får 

höra henne berätta: ”Today is the big day, it’s time for ’The Espys’ […] I’m actually very 

excited”. Varpå vi ser henne åka iväg i en bil, nedhasandes på sätet för att inte synas, till 

galan. 
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I nästa bild, genom en mobilkamera, får vi se och höra Caitlyn Jenners två vänner Chandi 

Moore och Candis Cayne som berättar att de precis har gått på den röda mattan och är 

förväntansfulla över att få se Caitlyn. Båda Candis och Chandi är transkvinnor som är på 

galan för att visa sitt stöd till Caitlyn. I en närbild därefter berättar Chandi Moore inför en 

kamera i en studio att den här galan kommer bli ett stort minne. Kameran har en vinkel som 

filmar henne snett ovanifrån med ett dämpat varmt ljus och mjukt fokus på ansiktet, axlarna är 

halvsuddiga precis som den resterande omgivningen. I nästa TV bild får man se ganska mörkt 

tonade och färgsvaga bilder på hur rörd hon blir när hon får den klänning hon nu bär på galan 

av Candis Cayne. Man ser Candis berätta att inför ett stort ögonblick som detta skulle Chandi 

få en egen speciell klänning. 

Nästa del som följer i sekvensen är många närbilder på Caitlyn Jenner som sminkas och får 

håret fixat, strax innan hon ska göra sitt framträdande, samtidigt som vi hör henne 

kommentera händelsen. Även klänningen som hon ska bära får vi se hängandes och hur några 

personer jobbar med de sista detaljerna på den. Bilden skiftar från de sista förberedelserna 

inför hennes framträdande till en närbild med varmt och dämpat sken på Caitlyns ansikte i en 

studio där vi hör henne kommentera händelsen såhär: ” […] Donatella Versace sent this 

fabulous Versace gown, but [min kurs.] I feel so much pressure giving this speech. I hope the 

reception is good, I hope that I say […] all the right things and I hope that, most importantly, 

my kids are proud of me.”  

Kameravinkeln skiftar under hennes kommentarer från att filma snett uppifrån till att filma 

rakt framifrån. Precis efter detta får vi se när Caitlyn Jenner är på väg upp på scen för att göra 

sitt offentliga framträdande, presenterad av en värd för galan som den modiga och vackra 

Caitlyn Jenner.  

Konnotativ nivå: 

Förberedelserna inför Caitlyns framträdande tar, som vi ser ovan, sin början redan i att vi 

tittare får följa med henne när hon åker hemifrån till galan för att förbereda sig inför 

framträdandet. Hon uttrycker att idag är den stora dagen och det skapas en känsla av att det 

här är viktigt och vi förstår att det är ett stort ögonblick.   

I just dessa bilder i början av sekvensen är inte femininitet representerat eller konstruerat 

enligt några tekniska koder eller konnotativa tecken, men sekvensen i sin helhet bör ändå 

analyserars, i en enighet med Selby och Cowdery, för att det i slutändan kan påverka de 
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konnotationer jag får. Jag tolkar just de här första bilderna som meningsfulla för att de 

vägleder mig som tittare till, och ger mer mig en föraning om, hennes nervositet som jag 

sedan tolkar i de kommande bilderna.  

Den mjuka fokusen och det varma ljuset i närbilderna på Chandi och Caitlyn när de 

kommenterar händelsen på en annan plats konnoterar också en känsla av femininitet, som 

speglar den feminina egenskapen av att vara varm och mjuk.  

Med de här första bilderna, s.k. ”starten” av processen i förberedandet inför det offentliga 

framträdandet, blir hela sekvensen också längre. Jag tolkar det som att det är viktigt att vi 

tittare förstår vikten av denna förberedelse och att den för henne är en mycket nödvändig del 

inför sitt framträdande där hon presenterar sig själv.  

I nästa klipp där Caitlyn sminkas kan vi identifiera en aktivitet som tillskrivs det feminina, att 

sminka sig och fixa håret. Den feminina handlingen utförs inte av Caitlyn själv, utan av andra 

personer som hjälper henne att göra sig iordning. Detta konnoterar feminininitet, men också 

det priviligierade liv hon lever. Trots att hon inte utför handlingen själv läggs det ett fokus på 

hur hon sminkas och får håret fixat med närbilder på Caitlyns ansikte, t.ex. en kamera som 

följer borstens tag i hennes hår. När bilder på hennes klänning visas kommenterar Caitlyn att 

den är väldigt vacker, men att hon upplever en stor press inför sitt tal. Hon känner en 

nervositet trots att hon har en vacker klänning. Det konnoterar att Caitlyn har alla attributen, 

men känner en osäkerhet för om hon kommer bli accepterad ändå. Det blir en kontrast till den 

glädje vi fick se Caitlyns vän Chandi uppleva när hon mottog sin klänning.  

Symbol: 

När TV-bilden sedan visar Caitlyns vänner, Candis och Chandi, och tillbakablicken till när 

Chandi blir rörd till tårar av sin egna speciella klänning hon får till galan av Candis 

konnotateras en mening om hur viktig och betydelsefull klänningen är för henne. Som objekt 

får klänningen en symbolisk mening och konnoterar en känsla av att få vara och känna sig 

vacker. Klänningen i den här sekvensen kan liknas med det Barthes kallade för symboler, där 

den står för en idé om en kvinnlig tillhörighet och en bekräftelse av att få vara feminin.  
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Keeping Up with The Kardashian, Avsnitt 7, “Special Delivery” 

Denotativ nivå: 

Sekvensen börjar med att vi får se Kim Kardashian West sitta i en sminkstol, med en 

kamerablick ovanifrån nära, där hon får sitt hår fixat av en stylist. Ljuset är klart och rummet 

väl upplyst. Med sig har hon sin vän Larsa Pippen som hon pratar med under tiden hon blir 

fixad. Till henne säger Kim:” […] it’s like the pressure, […] this magazine party, I feel like 

everyone [is] expecting me to show up naked.” Sedan skrattar hon och TV bilden växlar från 

Kim i en sminkstol till Kim som sitter i en studio mitt framför en kamera i ett väl upplyst 

utrymme och berättar att hon är i Miami för att fira lanseringen av sina tidningsomslag för 

tidningen Paper. Två bilder från omslaget visas. I den första står Kim poserandes täckt i en 

svart plastpåse, med champagne som hon håller i sprutandes bakåt och ned i ett glas som står 

på hennes svankande bakdel. I den andra är hon naken, med den svarta plastpåsen som täcker 

hennes ben precis upp till hennes nakna bakdel som hon visar upp mot kameran. Hon 

beskriver omslaget som ett coolt, konstnärligt omslag och en dröm som har gått i uppfyllelse.  

I nästa TV bild är vi tillbaka i händelsen i en närbild där Kim sminkas och hon berättar om ett 

tidigare fotomslag hon gjorde där hon fotograferades naken och inte uppskattade nakenheten 

som en vacker konstform. Sedan får vi som tittare se en tillbakablick, med bilder som är 

mörkt tonade och relativt färglösa, från ett tidigare avsnitt ur en tidigare säsong av KUWTK 

där Kim är upprörd av ett tidigare tidningsomslag som hon gjorde naken och där hon inte 

känner sig bekväm. Med bilden tillbaka i sminkstolen säger Kim till sin vän att det omslaget 

hon gjorde naken för länge sedan uppskattar hon idag och det har hjälpt henne med att bli 

bekväm med vem hon är. Bilden växlar under hela tiden som Kim och Larsa konverserar 

mellan att visa närbilder, framförallt på Kim som sminkas, till att visa halvnära bilder. Larsa 

berättar att vänner till henne efter omslaget frågat om Kims kropp verkligen ser ut som det gör 

på tidningsomslaget varpå hon alltid har svarat ja.   

Men, hon fortsätter med att berätta att tidningsomslaget för Paper (som hon nu är på väg att 

fira) även gav bakslag: ”I feel like there was a lot of backlash to. Some people were like 

’Aren’t you a mom’ and I’m like ’Yeah’, [but] it doesn’t mean you shrivel up and die.” Båda 

ler och Larsa börjar skratta.  
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Konnotativ nivå: 

Femininiteten speglas direkt i början av sekvensen i en feminin handling där Kim sminkas 

och får sitt hår fixat inför hennes framträdande av lanseringen för tidningsomslaget.  Genom 

att hon inte gör detta själv utan har en stylist som hjälper henne konnoterar detta också det liv 

hon lever som omges av lyx och glamour. Hon uttrycker för sin vän att hon känner en press 

inför hur folk förväntar sig att hon ska vara när hon anländer till festen. En liten känsla av 

nervositet kan utläsas, men genom att Kim efteråt skrattar tolkar jag det som att hon ändå inte 

upplever det som en särskilt jobbig situation.  

Att vara naken på ett tidningsomslag har gett Kim kritik mot sin mammaroll, eftersom det inte 

anses respektabelt att vara naken som mamma. Detta skapar en konnotation om en 

föreställning om hur kvinnor, och mammor, bör vara. Genom att Kim tar upp den kritiken 

påvisar hon de gemensamma föreställningar, normerna, som existerar i våra kulturer om hur 

man bör bete sig och se ut för att vara respektabel och anständig. Att hon sedan avfärdar 

kritiken kan enligt mig tolkas som ett motstånd emot de normer som finns om femininitet och 

kvinnlig identitet.  

Symbol: 

Det som kan tolkas som en symbol är Kim Kardashians bakdel som visas i och med 

tidningsomslagen. Den är symbolisk för Kim Kardashian West men också en symbol för ett 

kvinnligt sensuellt attribut. Genom den kritik hon får visar det på att hennes bakdel som 

symbol har sexualiserats och inte är förenligt med en respektabel kvinna och mamma.  

De andra två sekvenserna (i en klädkammare): 

I Am Cait, Avsnitt 4 ”Family Interference” 

Denotativ nivå:  

Sekvensen börjar med Caitlyn som är hemma hos hennes vän Candis. De går in i Candis 

klädkammare, en s.k. walk in closet och Caitlyn säger: ”My God, look at all this stuff!”. 

Candis svarar glatt: “I Know! I’ts so good”.  Caitlyn dras direkt till en paljettklänning i guld 

som hon plockar fram och Candis gör en häpnad min samtidigt som hon säger att den skulle 

klä Caitlyn väldigt bra: ” See this is the number [one], no this would be so good on you, it is 

so flattering”. Candis går vidare till nästa klädesplagg som visar sig vara en lång klänning. 
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Hon beskriver den som elegant och något som Caitlyn skulle passa bra i enligt henne. Candis 

vill väldigt gärna att Caitlyn provar den.  

Caitlyn går med på att prova och går iväg för at byta om samtidigt som Candis säger att hon 

ska ta fram mer utstyrslar åt henne att prova. När Caitlyn kommer ombytt tillbaka konstaterar 

de båda två att den passar henne bra och när Candis kikar bakom Caitlyn för att se hur den 

sitter över hennes bakdel konstaterar hon att den även passar hennes bakdel bra också.  

Som tittare får vi se nästan hela Candis klädkammare väl upplyst i ett klart ljus med kläder 

som hon har hängandes på ställningar, det man inte får se är en bild på spegeln framför 

kläderna som Caitlyn speglar sig i. Kameravinkeln filmar under majoriteten av sekvensen 

Caitlyn och Candis i halvkroppsbild, med en kamera som ibland rör sig upp och ned när vi får 

se hur kläderna sitter på Caitlyn. Inför nästa utstyrsel, en u-ringad klänning, som Candis tar 

fram för Caitlyn att prova ser hon lite chockad ut och säger hon: ”Oh my God”. Candis 

skrattar och vi får se hur de båda stänger dörren till ett rum medan Caitlyn byter om igen. Man 

hör Candis säga: ”Oh I like the bra”, utan att vi ser de och sedan hur de båda med en förställd 

röst säger: ”Get them up there!”, varpå de skrattar.  

I bilden efter får vi först se Caitlyn i en svart klänning framför spegeln och efter det i den u-

ringade klänningen. De konstaterar att den är för låg och behöver ett band för att hålla upp 

bysten. Samtidigt som man ser en närbild på när Candis försöker lyfta upp Caitlyns bröst 

skrattar de och konstaterar att klänningen är väldigt avslöjande. Den sista klänningen vi får se 

Caitlyn prova är den med guldiga paljetter som hon själv drogs till i början av sekvensen. 

”Now this is the look, this i NY city, se how good? Yes I Love it!”.- säger Candis när Caitlyn 

bär den sista klänningen och sekvensen avslutas med att Caitlyn säger: ”I love these little 

slumber party’s”.  

Konnotativ nivå: 

Aktiviteten att prova och titta på kläder tillsammans konnoterar en feminin handling eftersom 

ett intresse för kläder och vikten av att se bra ut ofta tillskrivs det feminina. Denna konnotativt 

feminina aktivitet, handling, visar den ytliga aspekten av femininitet genom att göra något 

som kretsar kring det ytliga, som här består av att prova klänningar. Candis som överröser 

henne med kommentarer om hur vacker hon är skapar ännu mer konnotationer om en ytlig 

femininitet. Tillsammans upplevs de ha det roligt och trots att sekvensen i huvudsak upplevs 

ytligt fokuserad konnotateras en känsla av att prova klänningar betyder mer än bara 
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aktiviteten i sig för Caitlyn. Till skillnad från Candis som uttrycker hur fin hon ser ut hör vi 

aldrig Caitlyn instämma. Även fast de båda upplevs ha roligt konnotateras en känsla av 

obekvämhet när Caitlyn blir en aning chockad inför en klänning hon ska testa och när de 

skämtsamt försöker trycka upp hennes bröst.  

När de talar om hennes bakdel och ifall om klänningen sitter bra får man inte se hennes 

bakdel genom någon kameravinkel och genom att man på ett skämtsamt sätt får se Candis 

pressa upp Caitlyns bröst upplevs sekvensen som mer komisk än sexualiserad, trots att både 

hennes bröst och bakdel i sådana nära miljöer hade kunnat sexualiseras. 

Symbol: 

Som Barthes nämner i ”den andra betydelsen” om symboler, kan även scenen i sin helhet 

inom bilden symbolisera meningar och konnotatera betydelser. Scenen och miljön i den här 

sekvensen som består av Candis klädkammare med kläder, framförallt klänningar, 

konnotaterar en feminin känsla. Även klänningarna kan här också tolkas som en symbol för 

femininitet då dessa är ett klädesplagg som enligt normer tillskrivs det feminina och kvinnliga 

könet.  

Keeping Up with the Kardashians, Avsnitt 8, “Bugga Bo” 

Denotativ nivå 

Sekvensen börjar med Kim och Khloé Kardashian som befinner sig hemma hos Khloé, inuti 

hennes klädkammare, en s.k. walk in closet. Vi hör Kim fråga: ”Are you cleaning out? I mean, 

what are theese from? Looks like you’ve litteraly handmade this ”. Utan att Khloé svarar på 

hennes fråga, hon endast rynkar på ögonbrynen, får vi se att Kim direkt börjar gå igenom 

hennes kläder som hänger i klädkammaren. Hon fastnar direkt för en silverglittrig paljettkavaj 

som hon rensar ut samtidigt som hon säger till Khloé: ”Khloé, this [one] you don’t need, 

come on”. Varpå Khloé håller med och den silverglittriga paljettkavajen slängs. ”You need to 

have like, cool ’sequinty’ things. This one looks cheap to”. – fortsätter Kim och går igenom 

mer plagg i klädkammaren. Khloé svarar raskt: ”You know what you could do? [It] is [to] go 

through my dresses, ‘cause I agree I don’t need all that”.  

Kameravinkeln filmar Kim och Khloe ur en halvkroppsbild under majoriteten av sekvensen. 

Bilden skiftar mellan att visa Kim eller Khloe, stundtals läggs ett närme fokus på deras 

ansiktsuttryck. Ljuset är klart och sekvensen är väl upplyst. 
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Medan Kim fortsätter att gå igenom kläderna i klädkammaren och slänger en del plagg börjar 

Khloé prata om deras yngre syster Kylie Jenner och hennes nya husköp, vilka problem som 

kommer att uppstå för henne som förstagångs husägare. Båda är osäkra om hon kommer att 

kunna klara av att ta hand om ett helt hushåll själv.  

Khloé föreslår att hon bör prata med Kylie eftersom hon kan komma med råd om hur man ska 

ta hand om ett hushåll, vilket Kim också erbjuder sig att göra. Khloé tycker att båda bör prata 

med deras yngre syster, eftersom att de två enligt henne är de bästa att ge råd p.g.a. deras egna 

erfarenheter lärda genom den hårda vägen utifrån sina liv. ”Like I need to just make sure that 

she even knows how to do laundry”, säger Khloé. Sekvensen avslutas med att Kim tar fram en 

klänning som hon kritiserar för att vara en mumieklädsel för halloween och frågar om Khloé 

vill behålla den. Hon får endast en blick till svar och säger ”It’s just, like, horrendous”, varpå 

Khloé kastar huvudet bakåt.  

Konnotativ nivå: 

Genom att Khloé inte svarar på Kims fråga om hon rensar ur klädkammaren utan endast 

rynkar på ögonbrynen tolkar jag det som något hon själv inte tänkt göra och att det är ett 

initiativ från Kims sida. Även fast Khloé instämmer om att den silverglittriga paljettkavajen 

ska slängas, upplever jag inte henne lika delaktig i och road över aktiviteten som Kim nyss 

startat i hennes klädkammare. Som ett försök att återfå kontroll över sin klädkammare 

dirigerar hon snabbt Kim till klänningarna. Det blir en aktivitet där de, främst Kim, går 

igenom kläder och skor i klädkammaren. Genom Khloés gester och tveksamma blickar 

konnotateras en känsla om att Khloé inte finner aktiviteten lika rolig som Kim gör.  

Den feminina handlingen jag kan identifiera består av den aktivitet som Kim nyss startat, 

aktiviteten av att titta på och rensa kläder, samtidigt som det som de gör är att diskutera deras 

lilasysters boendesituation som inte hör ihop med den nystartade aktiviteten. De diskuterar ett 

problem över en feminin handling. En konnotation skapas av att de naturligt brukar befinna 

sig i sin klädkammare bland sina kläder utan att det behöver finnas ett syfte med det, därför 

skapas ett syfte i form av en aktivitet som gör att de kan vara kvar där.  
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Symbol: 

Scenen i sin helhet och miljön i den här sekvensen som består av Khloés klädkammare 

konnotaterar en feminin miljö och scen. Klädkammaren fyller inget annat syfte än att det är 

den plats de befinner sig på när de diskuterar deras systers situation, det enda i deras dialog 

som associeras till kläder är när Khloé uttrycker att hon behöver veta om Kylie klarar av att 

tvätta.  

De sista två sekvenserna (dialog mellan Kim och Caitlyn): 

I Am Cait, Avsnitt 4, ”Family Interference” 

Denotativ nivå: 

Sekvensen börjar med en bild på Caitlyn Jenners hus och man hör Kim Kardashian West 

hälsa högt varpå Caitlyn svarar: ”Ohoh, it’s trouble in town!”. I nästa bild befinner de sig i 

Caitlyns kök. Kim går fram till handfatet för att tvätta händerna och i en närbild med klart ljus 

ser man Caitlyn fråga om hon befinner sig i trubbel. Kim funderar kort en sekund och sedan 

svarar hon att ja, Caitlyn befinner sig i trubbel. Samtidigt som Caitlyn då rör sig framåt mot 

Kim frågar hon: ” […] how could I be in trouble, [a] sweet adorable little thing like me?”. 

Man får se hur Kim vänder upp ansiktet mot Caitlyn, suckar och säger – ”You still have a 

little Bruce in you. I thought Caitlyn would be a little, kinder.” Caitlyn fyller i – ”Kinder, 

sweeter, gentler?”. Sedan går de iväg för att sätta sig ned.  

I nästa bild får man se en närbild på Caitlyns ansikte, snett uppifrån, där hon kommenterar 

händelsen från en annan plats. Ljuset är mjukt och skärpan är inte särskilt stark. Hon berättar 

att hon vet om att vissa familjemedlemmar har tagit illa vid sig över vad hon sagt i hennes 

artikel i Vanity Fair. Rakt framifrån i en närbild berättar Caitlyn att Khloé skickat en del 

otäcka och hårda sms till henne eftersom hon upplever att Caitlyn uttryckt sig dåligt om deras 

mamma, Kris Jenner. Med bilden snett uppifrån igen säger hon att man inte kan göra alla 

nöjda och uppenbarligen har hon gjort några i sin familj missnöjda. Samtidigt som hon säger 

att det är dags att lyssna, och förhoppningsvis kunna försvara sig, skiftar bilden från hennes 

ansikte till en närbild på hennes händer med röda målade naglar.  

I nästa bild ser man Kim och Caitlyn sätta sig ute på verandan. Kim säger att de ska börja 

prata om Khloé och förklarar att när hon blir upprörd så kommunicerar hon på ett hårt sätt och 

att hon blir defensiv när hon ser deras mamma ledsen, Caitlyn avbryter – ”and doesn’t now 
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anything about my side of the story.” Kim svarar snabbt –”But, that what kids do, she is 

gonna [going to] get defensive.” Sedan får man återigen se Caitlyn kommentera händelsen på 

en annan plats där hon berättar att artikeln i Vanity Fair var den första där hon upplevde att 

hon kunde vara ärlig. 

Kim och Caitlyn fortsätter att diskutera artikeln och det som Caitlyn uttryckt sig om som 

uppfattas sårande. När de börjar prata om Kris, Kims mamma och Caitlyns före detta fru, och 

hur Caitlyn uttryckte sig i artikeln om att de fortfarande kunde ha varit tillsammans om hon 

varit mer förstående blir Caitlyn defensiv. När hon försvarar sitt uttalande får vi se hur 

kameravinkeln sänks ner för att visa hur Caitlyn sträcker ut handen mot Kim. Kim förklarar 

att om hon är en kvinna nu så vill inte hennes mamma vara tillsammans med en kvinna, 

eftersom hon inte är lesbisk. Kim kritiserar Caitlyn för att uttalandet hon gjorde kan 

misstolkas- ” You said ‘oh Kris mistreated me’, it sounded like she beat the f*ck out of you.”. 

Det blir en hetsig diskussion om artikeln och om Kris och Caitlyns tidigare förhållande, då 

som Bruce, där Kim försvarar hennes mamma och Caitlyn försvarar sig själv.. I slutändan av 

den hetsiga diskussionen säger Kim – ” You look amazing, it’s your time but don’t have to 

bash us on your way up.”  

Kim förklarar att de som familj måste ha en enad front, även fast Kris och Caitlyn är skilda, 

och samtidigt får vi se hur kameran skiftar från att visa Kim när hon pratar till att visa en bild 

på Caitlyns hand som skakande flyttar på solglasögonen på bordet. Sekvensen avslutas med 

att de tillsammans enas om att gå vidare, en offentlig ursäkt på Twitter kan vara en början, 

men Caitlyn vill också att alla gärna besöker henne hemma hos sig. Dels så hon kan be om 

ursäkt personligen och dels för att hela familjen ska börja umgås igen.   

Kameravinklarna är nära deras ansikten under majoriteten av diskussionen. Trots att Kim 

gestikulerar mycket med händerna filmas hon nästan bara från axlarna och uppåt därför syns 

bara händerna i underkanten av bilden och utan skärpa när hon gestikulerar då fokus ligger på 

hennes ansikte. Caitlyn gestikulerar inte med sina händer när hon pratar, men ett fokus läggs 

ändå på hennes händer ibland i den här sekvensen då kameravinkeln på henne inte alltid är 

lika nära som på Kim.  

Konnotativ nivå: 

Femininiteten i denna scen är framförallt tydlig genom de yttranden som både Caitlyn och 

Kim gör. Ett tydligt exempel på detta är när Kim uttrycker att hon trodde att Caitlyn skulle 
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bete sig annorlunda än vad Bruce gjorde. Genom det Kim säger skapas en konnotation om att 

nu när hon är Caitlyn förväntas andra egenskaper och sätt att uppföra sig på av henne som 

kvinna. Det läggs också vikt vid att betona Caitlyns vackra utseende som konnotaterar en 

känsla, dels genom de tekniska koderna i konstruktionen, men också genom att Kims 

performativa yttrande av att nu när hon ser vacker ut behöver hon inte klanka ner på sin 

familj. Ett performativt yttrande som kan tolkas som ett sätt att göra en kvinnas utseende 

centralt och betona vikten av att se vacker ut som kvinna. 

Symbol: 

De målade röda naglarna som dyker upp i bilden ett antal gånger under den här sekvensen, 

utan att fylla någon egentlig funktion, får en symbolisk mening. Den mening som naglarna 

symboliserar tolkar jag som ett tecken på Caitlyns kvinnlighet eftersom hennes naglar får 

fokus både när hon kommenterar händelsen på en annan plats och under samtalet med Kim. 

Till skillnad från Kims naglar som inte får fokus under samtalet.  

Keeping Up with the Kardashians, Avsnitt 16, ”Vanity Unfair”. 

Denotativ nivå: 

Fram tills Caitlyn och Kim går ut för att sätta sig på verandan är sekvenserna likadana. Det 

som skiljer de åt börjar i bilden som kommer därefter när Kim sitter i en studio och 

kommenterar händelsen. Med ett skarpt och klart ljus i en kameravinkel rakt framifrån från 

bröstet och upp förklarar Kim när hon kommenterar händelsen från en annan plats att hon inte 

tror att Caitlyn vet om att hon uttryckt en del sårande saker: ”[…] I came to her house in 

Malibu to really sit down with her and explain, we are just really upset.” 

Nästa bild visar Kim och Caitlyn som sätter sig ute på verandan. Kim säger att de ska börja 

prata om Khloé och förklarar att när hon blir upprörd så kommunicerar hon på ett hårt sätt och 

att hon blir defensiv när hon ser deras mamma ledsen, Caitlyn avbryter – ”and doesn’t now 

anything about my side of the story.” I den här sekvensen svarar Kim –”But, that what kids 

do, they don’t know the full side.” Med nästa bild i studion igen förklarar Kim att hon förstår 

att när hon levde som Bruce kände hon sig arg och förvirrad, men att hon inte ser någon 

anledning till varför Caitlyn nu ska slå ner på dem, deras familj, under hennes nya resa i livet.  

Återigen tillbaks till verandan fortsätter Kim och Caitlyn att diskutera som i sekvensen i I Am 

Cait. Även här får man se hur kameravinkeln sänks ner på Caitlyns naglar när Caitlyn ska 
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försvara sitt uttalande om Kris i artikeln. Kim kritiserar henne för uttalandet hon gjorde om 

hennes mamma men i den här sekvensen hör vi henne säga mer än vad som visades i I Am 

Cait: “I’m just asking you to go back in your memory and remember all the good times that 

you had, […] you said ‘oh Kris mistreated me’, it sounded like she beat the f*ck out of you”. 

Konnotativ nivå: 

Samma konnotationer skapas i den sekvens som i I Am Cait. Kim och Caitlyns yttringar kan 

tolkas som performativa handlingar när de båda pratar om att hon nu som kvinna borde bete 

sig annorlunda. Vikt läggs också på att betona Caitlyns feminina utseende, dels genom att 

Kim betonar hur vacker hon är, men också i de tekniska koderna där ett fokus läggs på 

Caitlyns naglar till skillnad från Kims. 

Symbol: 

Även här får Caitlyns naglar en symbolisk status som konnotaterar en känsla femininitet som 

betonas. 

5.1 Avkodade aspekter av den feminina myten: 

Avkodade aspekter av den feminina myten som går att se är bland annat den ytliga aspekten 

av femininitet. I Caitlyns förberedelse inför ett stort offentligt framträdande som den här galan 

där hon ska hålla ett tal får vi endast se henne förbereda det ytligt feminina. När och hur hon 

sminkas, får håret fixat och bilder på den klänning som ska göra att hon känner sig vacker. Vi 

får inte se när, eller ens om, hon övar på sitt tal. Genom att bara visa det ytliga bygger det 

vidare på föreställningen som finns om att för att en kvinna ska kunna accepteras och anses 

som respektabel behöver hon ”se bra ut” och vara vacker, ett exempel på en nödvändig ytlig 

femininitet. Det bygger vidare på en myt om att det är den feminina ytan som avgör om hon 

ska bli accepterad.  

Ytterligare ett exempel på en aspekt av den feminina myten är när Kim pratar om den kritik 

hon fick för tidningsomslagen. Genom att visa upp sig på ett sådant sätt som inte är förenligt 

med de normer som finns kring hur man ska bete sig och se ut som mamma och kvinna fick 

hon motta kritik. Kim är själv ett exempel på när normer om femininitet upprätthålls genom 

en performativ handling, i och med det hon säger. I de sista sekvenserna synliggörs en aspekt 

av den feminina myten om hur man ska bete sig som kvinna, när Kim påpekar att Caitlyn 

förväntas bete sig annorlunda nu som kvinna. 
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5.2 Hur kan performativa aspekter av femininitet användas för att 

manifestera en kvinnlig identitet i serierna? 

En semiotisk bildanalys av sekvenserna har gjort det möjligt att avkoda och identifiera 

performativa aspekter av femininitet som används för att manifestera en kvinnlig identitet, 

både i de tekniska koderna som finns i TV-produktionen och i personernas yttranden och 

handlingar.  

I I Am Cait har performativa aspekter av femininitet lyfts fram för att styrka och betona 

Caitlyn Jenners nu kvinnliga identitet. Dels genom feminina handlingar och yttranden, men 

också i den tekniska konstruktionen av sekvenserna där Caitlyn framställs på ett feminint sätt. 

Genom att kunna avkoda tekniska koder i den semiotiska bildanalysen visas det hur delar i 

konstruktionen, som kameravinklar och ljussättning, används för att skapa feminina 

konnotationer som bygger på gemensamma föreställningar (kulturellt betecknade koder) om 

vad som anses vara feminint. Den estetik som Dahl menar kodas feminin.
53

 Så som ett mjukt 

ljus, närbild på hennes sminkade ansikte men utan tydlig skärpa och att inflika bilder på 

hennes målade naglar. De medvetna valen är byggda på delade sociala och kulturella 

föreställningar om kvinnlig identitet och femininitet. Även Caitlyns väninna Chandi framställs 

i de bilder, där hon kommenterar händelsen på en annan plats, på ett sådant sätt som 

konnotaterar femininitet. Även klädkammaren och den aktivitet som startas där i båda 

serierna, kan konnotateras som en feminin miljö och aktivitet, som i KUWTK upplevs som 

konstlad och iscensatt. Detta bygger vidare på de föreställningar som finns om vad som är 

feminint och bidrar till att manifestera deras kvinnlighet. 

Utöver de tekniska koderna ges också exempel på när performativa handlingar och yttranden 

används för att manifestera en kvinnlig identitet i realityserierna. Genom att uttrycka sig om 

vad som förväntas av en kvinna, antingen genom hur Kim bör vara som mamma eller genom 

att Kim uttrycker hur Caitlyn bör bete sig som kvinna, visar det på de feminina normer som 

finns och föreställningarna om den respektabla kvinnan. Feminiteten kopplas ständigt ihop 

med deras kvinnliga identitet.  
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Ett exempel på där vi kan förstå femininiteten som något mer än bara ytligt, i enighet med 

Dahl
54

 och Skeggs
55

, är sekvensen inför Caitlyns offentliga framträdande där hon uttrycker sin 

oro över hur hon kommer mottas. Man får endast se hur det ytliga förbereds och inte om, eller 

när, hon övar på sitt tal. Utifrån detta går det sedan att dra slutsatsen om att det är den ytliga 

aspekten som kommer att avgöra hur hon mottas och accepteras som kvinna. Man kan här i, 

enighet med det som Skeggs är inne på, förstå femininiteten som ett verktyg som används för 

att bli accepterad och hindra en förlust. Denna förlust av att inte anses som respektabel 

upplevde Kim när hon bröt mot de genusnormer som finns om hur hon som kvinna och 

mamma ska bete sig när hon poserade för tidningsomslagen. 

5.3 Vilka likheter och skillnader går att utläsa i representationen av trans-

kvinnlig respektive cis-kvinnlig femininitet i serierna? 

Framförallt har Caitlyn Jenners femininitet betonats mer än Kim Kardashians, de personerna 

som figurerat mest i sekvenserna. Även i de bilder där de kommenterar händelsen på annan 

plats går det att se hur Caitlyns och hennes vän Chandi framställs annorlunda, med ett mjukt 

och varmt ljus till skillnad från det klara och skarpa ljuset på Kim och Khloe. I de sista 

sekvenserna går det också att se tydliga skillnader mellan en cis-kvinnlig femininitet och en 

trans-kvinnlig, där Caitlyns femininitet betonas mer än Kims genom att hennes målade naglar 

då och då får fokus. Att medvetna val görs av de i produktionen blir även extra tydligt i de 

sista sekvenserna, som även fast det är lika varandra, har skillnader i den tekniska 

konstruktionen där t.ex. det som Kim säger klipps ihop olika i de två realityserierna.  

En likhet går att finna i de feminina handlingarna som t.ex. när Kim och Caitlyn filmas genom 

närbilder på när som sminkas och får håret fixat. En olikhet finns här också och det är när 

båda talar om den press de känner inför sitt offentliga framträdande. Pressen av att behöva 

leva upp till något som kanske förväntas i Kims fall, eller pressen av att inte kunna leva upp 

till förväntningar i Caitlyns fall visas och uttrycks på olika sätt. De delar den gemensamma 

känslan av att uppleva press, men i Kims fall ter den sig inte vara lika allvarlig då hon skrattar 

bort det och handlar inte om att accepteras som i Caitlyns fall där man märker hur nervös 

Caitlyn är. 
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6. Slutsats 

Performativa aspekter av femininitet, såsom handlingar och yttranden av personerna i serien 

och tekniska koder i produktionen, har använts för att manifestera en kvinnlig identitet på 

olika sätt i de två realityserierna. Caitlyn Jenner är ett exempel på när vi enligt Butler kopierar 

en ideal genusfiguration i vår strävan att framstå som begripliga. Den feminina ytan hos 

Caitlyn Jenner kan också vara ett exempel på det som Skeggs menar med det enda gripbara 

uttrycket för personen. Trots att femininitet ofta förstås som yta så är det kroppen och därmed 

också personen i sin helhet som bedöms. Därför kan en slutsats av Caitlyn Jenners feminina 

framtoning göras om att performativa aspekter av femininitet används för att manifestera en 

kvinnlig identitet som inte bara kan förstås som ytlig och som blir ännu viktigare att belysa 

för att hon ska bli accepterad som kvinna.  

Analysen av sekvenserna ur realityserierna visar att normer och föreställningar kring 

femininitet idag är starkt ihopkopplat med kvinnors identitet, sekvenserna är exempel på när 

performativa aspekter av femininitet som, enligt Dahl och Skeggs, inte endast kan förstås som 

ytliga. Aspekter av den feminina myten blir också synliggjorda genom den semiotiska 

bildanalysen och genom teorin om performativa handlingar visar resultatet på att en 

medvetenhet finns kring hur femininitet representeras och konstrueras i produktionen. 

Mina resultat är inte helt olika den tidigare forskningens resultat jag nämnt i avsnittet tidigare 

forskning, när det kommer till hur femininiteten konstrueras genom medvetna val i 

produktionen eller hur femininiteten används för att göra sig respektabel. En annan intressant 

infallsvinkel för en studie som också inkluderar maskulinitetsstudier hade varit att se på 

maskulinitet och femininitet mellan Bruce Jenner och Caitlyn Jenner. 
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Sekvenserna ur Keeping Up with the Kardashians kommer ifrån 
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