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ABSTRACT 

Titel: #BreakTheInternet? Postkoloniala motståndspraktiker i en digital era 

Engelsk titel: #BreakTheInternet? Postcolonial resistance in a digital era 

Nivå: Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, HT ’17 

Författare: Isa Liliestrand 

Handledare: Patrik Åker 

 

Mot bakgrund av postkolonial teori, har representationer inom traditionella, analoga medier 

en lång historia av kritisk granskning inom det medievetenskapliga fältet. Analysen av 

representationer i samklang med en övergång från analoga till digitala medier utvecklat 

kritiken och förskjuter dess fokus från massmedier och mediesystem till mer 

identitetsorienterade uttrycksformer. Genom celebriteten som en spegling av rådande ideal, 

värderingar och normer i en kultur finns det således anledning att ställa sig frågande till hur 

frågor kring representationen av denne bearbetas i en nätverkssamtid, då det finns forskning 

som indikerar att alternativa former av mediekritiska praktiker utvecklas på nya digitala 

plattformar. Uppsatsen syftar till att undersöka hur mediekritiska budskap formulerade i 

relation till representationer av celebriteter, i denna studie Kardashianfamiljen, kan se ut på 

digitala medieplattformar. Studiens  empiriska material analyseras utifrån en multimodal och 

socialsemiotisk analysmodell och fynd som görs diskuteras med förankring i 

remedieringsteori, mediekritik och begrepp som hegemoni, diskurs, makt och motstånd. 

Undersökningen finner att materialet genom multimodalitet och remediering vittnar om hur 

digitala medier erbjuder alternativa sätt att formulera mediekritik som engagerar individens 

reflexivitet och kritiska förmåga, och vidare förser individen med verktyg som gör det möjligt 

att utmana symbolisk maktutövning. 

 

 

 

 

Nyckelord: representation, mediekritik, multimodalitet, Kardashians, kulturell      

appropriering, remediering  
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1. INLEDNING 

Mot bakgrund av postkolonial teori, har representationer inom traditionella, analoga medier 

en lång historia av kritisk granskning inom det medievetenskapliga fältet. Studiet av 

representationer motiveras av att representationer förstås som en central komponent för den 

meningsskapande processen i kulturen (Hall 2013) och att vi genom att undersöka hur 

någonting representeras kan erbjudas en indikation om dominerande uppfattningar och 

attityder samtidigt som representationer speglar och influerar publikens förhållningssätt till 

det representerade (Entman & Rojecki 2001).  

 

På liknande sätt finns det forskning bedriven inom fältet för celebritetskulturer som menar att 

fenomenet celebritet förstås som ett uttryck för eller speglande av rådande ideal, värderingar 

och normer, och följaktligen relateras till större samhälleliga frågor (Turner 2004; Johansson 

2017), där representationen och konstruktionen av celebriteten kan erbjuda en inblick om 

gängse opinion i en kultur (Dyer 1986). I samklang med en övergång från analoga till digitala 

medier kan tidigare forskning inom området för representationsstudier vidare illustrera hur 

analysen av representationer i medier utvecklats över tid och förskjuter kritikens fokus från 

massmedier och mediesystem till mer identitetsorienterade uttrycksformer (Stiernstedt 2014: 

8-9). 

 

Som en ”contemporary cultural touchstone” (McClain 2013: 1) utgör Kardashianfamiljen och 

dess medlemmar en nästintill fix punkt på den populärkulturella stjärnhimlen, och figurerar 

ständigt i den populärkulturella diskursen som upphovsmän/-kvinnor till en uppsjö av 

kontroverser och skandaler. Inte sällan engagerar stjärnfamiljen debatter kring hur de själva 

arbetar med representationen av sig själva, och i denna ofta beskylls för att ägna sig åt 

kulturell appropriering.  

 

I takt med teknologiska framsteg och framväxten av Internet och Web 2.0 (samlingsbegrepp 

för dynamiska och interaktiva medieteknologier) finns det vidare forskning som pekar på att 

alternativa uttryck och former för mediekritiskt engagemang kan utvecklas på digitala 

medieplattformar. Det finns således anledning att ställa sig frågande till hur frågor kring 

representation bearbetas i en nätverkssamtid då det finns forskare som menar att Internet och 

digitala medieplattformar möjliggör nya, alternativa uttryck för mediekritiskt engagemang 
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(van Dijk 2013; Castells 2009; Lievrouw 2011; Gerbaudo 2012). Den här uppsatsen syftar till 

att undersöka hur mediekritiska budskap formulerade i relation till representationer av 

celebriteter, i denna studie Kardashianfamiljen, kan se ut på digitala medieplattformar.  

 

 

2. BAKGRUND/TIDIGARE FORSKNING 

Detta avsnitt kommer att redogöra för tidigare forskning bedriven inom fältet för 

representationsstudier och postkolonial teori, samt forskning bedriven kring nya digitala 

medier, aktivism och civilpolitiskt engagemang.  

 

2.1 Representation 

Som Stuart Hall (2013: 1) skriver, utgör representationer en central praktik inom 

kulturproduktion. Detta menar Hall för att kultur består av våra ”shared meanings” vilka görs 

tillgängliga genom användandet av språk som representation för vad vi avser förmedla. Språk 

av olika slag (tecken, symboler, gester, ord, ljud, kläder, osv) fyller funktionen som 

förmedlare av mening; och representationer manifesterar våra föreställningar, idéer och/eller 

känslor. ’Mening’ kan alltså förstås som ett resultat av en subjektiv, kontextorienterad och 

kulturellt betingad tolkning av ett visst fenomen; och representationer genom olika former på 

så sätt utgör en central komponent för den meningsskapande processen i olika kulturer (2013: 

1). Samtidigt understryker Hall att mening och betydelse, tolkningsbaserade till trots, 

organiserar och reglerar sociala praktiker, influerar våra beteenden och följaktligen får 

verkliga påföljder i praktiken (2013: 3). Hall menar således  att själva 

representationsutformningen  kan påvisa ett utövande av symbolisk makt, och skriver (2013: 

259) 

 

”Power, it seems, has to be understood here, not only in terms of economic 

exploitation and physical coercion, but also in broader cultural or symbolic terms, 

including the power to represent someone or something in a certain way - within 

a certain 'regime of representation'. It includes the exercise of symbolic power 

through representational practices.” 
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Hur någonting representeras kan i Halls mening alltså erbjuda en inblick i de kringliggande 

förhållanden i kulturen ur vilken representationen skapats. På liknande sätt menar Robert 

Entman och Andrew Rojecki (2001: 3) att representationer i medier, förutom att kunna 

erbjuda en indikation om dominerande uppfattningar och attityder till en viss fråga, speglar 

och influerar publikens förhållningssätt och på så sätt hjälper att forma kulturen. 

 

2.2 Mötet med ‘den Andre’ 

‘Racechange’ är ett begrepp som Susan Gubar (2000) myntar och använder för att beskriva 

”the traversing of race boundaries, racial imitation or impersonation, cross racial mimicry or 

mutability, white posing as black or black passing as white, pan-racial mutuality” (2000: 5). 

Gubar menar att representationer av fenomenet samtidigt som det utmanar skiljelinjer mellan 

etniskt avgränsade identiteter, kan arbeta för att både förstärka såväl som utmana rådande 

föreställningar som skiljer dem åt (2000: 5-6). Racechange, kan således enligt Gubar förstås 

som en potentiellt subversiv praktik. Författaren problematiserar dock fenomenet och menar 

att det, i förhållande till representationer av ras/etnicitet/kultur, kan vittna om förhandlingar 

av maktförhållanden (2000: 10). Gubar (2000: 10) skriver 

 

”Not simply mimetic, race change is an extravagant aesthetic construction that 

functions self-reflexively to comment on representation in general, racial 

representation in particular. To the extent that race change engages issues of 

representation, it illuminates the power issues at stake in the representation of 

race.” 

 

Även bell hooks (1992: 367) beskriver längtan efter mötet med ’den Andre’ med en 

subversivitet, och menar att mötet erbjuder ett utrymme där kritiskt motstånd möjliggörs och 

rasistiska maktstrukturer kan utmanas och omstörtas. Samtidigt skriver hooks att begäret efter 

och fantasier om det ”primitiva” fortsättningsvis bevaras i ”white supremacist capitalist 

patriarchy” (1992: 367) som arbetar för att bevara status quo och upprätthålla hegemoniska 

maktstrukturer. Genom att essentialisera och reducera ’den Andre’ och uttryck för 

’Annanhet’, menar hooks att etnicitet i samtiden förvandlas till en krydda, en tillsats som kan 

liva upp den annars intetsägande rätt som är vit mainstreamkultur (1992: 366). Konsumtionen 

av ’Annanhet’ som vara kan förstås som en praktik som erbjuder nya mer intensivt 
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tillfredställande sätt att åtnjuta de omedvetna fantasier som hooks menar är djupt inbäddad i 

maktstrukturer av vit överlägsenhet. hooks (1992: 367) skriver 

 

”When race and ethnicity become commodified as resources for pleasure, the 

culture of specific groups, as well as the bodies of individuals, can be seen as 

constituting an alternative playground where members of dominating races, 

genders, sexual practices affirm their power-over in intimate relations with the 

Other.” 

 

Reklam- och modevärlden är några av de områden där hooks menar att frågor om mångfald 

och en inkluderande representationspolitik haft stort genomslag, och exploateringen av 

’Annanhet’ fungerar som en strategi för att öka konsumtionen av olika varor (1992: 371). 

Genom en dekontextualisering av ’den Andre’ och attribut associerade med ’Annanhet’, 

menar hooks således att denne nekas sin historia, och att denna process främjar vad hon 

refererar till som ”konsumtionskannibalism” (1992: 373) i vilken ’den Andres’ särdrag intas. 

Rasistiska, imperialistiska och sexistiska strukturer vidmakthålls således genom konsumtion, 

där den som är i position att konsumera ’den Andre’ eller ’Annanhet’ hävdar sin 

privilegierade position och makt över denne. 

 

2.3 Att kommodifiera ‘den Andre’ 

På liknande sätt menar Arjun Appadurai (1986) att modern västerländsk kultur präglas av vad 

han benämner som ”aesthetics of decontextualization”, i vilken ett främmande objekts värde 

förhöjs genom dess förflyttning till oväntade kontexter (1986: 28). Objektets ökade värde 

genom dess autentiska och exotiska särställning i relation till sin omgivning menar Appadurai 

följaktligen arbetar för att häva förbindelsen mellan kulturella föremål/företeelser och dess 

historia, och vidare främjar en kommodifiering av det exotiska genom handel med 

approprierade kulturella föremål. 

 

 

2.4 Att ikläda sig ‘den Andre’ 

Vidare kan kommodifieringen av det exotiska förutom i form av föremål synliggöras genom 

kroppen, där man menar att själva identiteten görs objektifierad och dekontextualiserad, och 
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’Annanhet’ kan konsumeras som varufierade attribut. Anjali Vats (2014) behandlar 

fenomenet ’racial performance’, ett begrepp som Vats använder för att beteckna ”the 

transformation of race from an identity category into a costuming element” (2014: 114). 

Genom att reducera etnisk/kulturell identitet till accessorerbara attribut, menar Vats att 

fenomenet avpolitiserar och negligerar de sociala konstruktionerna kring ras och dess 

materiella konsekvenser i den samtida kulturen. Bara genom en total separation från dess 

tidigare sociala och politiska implikationer, skriver Vats att dessa attribut ”in an age in which 

race is no longer thought to be a socially, politically, or economically meaningful category … 

racial markers can be deployed as postmodern costuming elements, worn and removed at 

will” (2014: 114). Vidare framhåller Vats (2014: 113) 

 

”The pervasiveness of representations of racial performance in America … 

suggests a growing belief among many in the fashion and media industries that 

employing racially and culturally influenced costuming is both marketable and 

chic.” 

 

Vats analys kan vidare utvecklas genom vad Lisa Nakamura (1996) refererar till som en form 

av identitetsturism, som erbjuder möjligheten att ikläda sig ’Annanhet’ utan att omfattas av 

“the risks associated with being a racial minority in real life”. Genom att accessorera med 

’Annanhet’ menar Vats att svarta och vita kroppar likställs i en illusion av jämställdhet, 

samtidigt som visuell turism reducerar ras till ett spektakel på bekostnaden av 

marginaliserade gruppers handlingsutrymme (Vats 2014: 112). 

 

Alexandra Sastre (2014) använder sig av begreppet ”racial mobility” (Ovalle 2011: 7) för att 

beskriva en förmåga att navigera sig mellan vithetens norm och svarthetens exoticism, något 

som hon menar gjorts essentiellt i konstruktionen av Kim Kardashians image. Likt 

Nakamuras användning av begreppet identitetsturism problematiserar iklädandet av 

‘Annanhet’ menar Sastre att Kardashian ”capitalize[s] on a body that in her case is positively 

marked as ’exotic’ without any of the burdens that typically also accompany that 

designation.” (2014: 131), och vidare att konstruktionen av Kardashians kropp  tillåter henne 

att åtnjuta både ”the privileged sphere of whiteness and the ’authentic’ sphere of blackness” 

(2014: 125). Sastre (2014: 124) skriver 
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 ”Saint and sinner, white and black, controlled and exposed, manufactured and 

real – Kardashian operates as all things while necessarily obfuscating the 

artifice of this balancing act … This image of Kardashian’s body … 

concurrently reinforcing heteronormative structures of reproductive privatized 

sexuality and a historic racial dichotomy that positions white bodies as refined 

and restrained, and non white bodies as overtly sexual while exploiting the 

interstices of such taxonomies for profit.” 

 

Med detta menar Sastre att Kardashian genom relationen till och framställningen av sin kropp 

aktivt positionerar sig i både en vit och färgad sfär, och att detta samtidigt som det gör det 

möjligt för henne att flytande röra sig över gränserna däremellan förkroppsligar 

essentialistiska föreställningar (2104: 129). Kardashians kropp förbinder henne med en 

exotifierad ’Annanhet’ och konnoterar en lång historia av marginaliserad kroppslighet, 

samtidigt som den utgör en central del av hennes kändisskap, är och har varit oumbärlig för 

hennes framgångar (2014: 131). 

 

Ovanstående redogörelse erbjuder en rad perspektiv som på olika sätt belyser hur frågor kring 

representation i medierna, ras, etnicitet och 'Annanhet' bearbetats mot en förankring i 

postkolonial teori, där studierna under olika namn behandlar vad man i mer vardagliga termer 

skulle kunna referera till som kulturell appropriering. Den tidigare forskningen kan vidare 

användas för att illustrera fältets utveckling över tid, där analysen av representationer i 

samklang med en övergång från analoga till digitala medier utvecklar kritiken och förskjuter 

dess fokus från massmedier och mediesystem till mer identitetsorienterade uttrycksformer. I 

takt med teknologiska framsteg finns det vidare forskning som indikerar att alternativa former 

av mediekritiska praktiker utvecklas på nya digitala plattformar. 

 

2.5 Kritiska motståndspraktiker och digitala medier 

Med framväxten av Internet och Web 2.0 finns det många forskare som menar att 

medieanvändare genom digitala medieplattformar erbjuds nya verktyg för att ta makten över 

sin tillvaro (van Dijk 2013; Castells 2009; Lievrouw 2011; Gerbaudo 2012). Veronica 

Barassi (2015: 9) skriver i Activism on the Web om hur Internet och moderna nätteknologier 
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kan användas som ett verktyg ”of opportunity and challenge for social movements”, men 

betonar samtidigt vikten av att studera användningen av dessa medier utifrån perspektiv som 

belyser komplexiteter i förhållanden mellan mediestrukturer, -praktiker och 

användningsområden. Barassi menar nämligen att det är ur hur individer förhandlar med 

sociala och teknologiska strukturer som social förändring framdrivs, och argumenterar för att 

det är genom att utforska relationen mellan bland annat det tekniska och det sociala som en 

förståelse för hur nya teknologier påverkar det civila samhällets engagemang på digitala 

plattformar kan skapas (2015: 3).  

 

 På liknande sätt framhåller Anne Kaun (2016) att forskning bedriven inom studiet av 

medieaktivism och deltagarkultur på Internet tenderar att med en teknikoptimistisk hållning 

överse ”the whole complex set of transmedia practices and organizing, meditations and 

mediatizations” (2016: 10) då de ofta sätter fokus på en specifik medieplattform. 

Kommentarer och analyser som följer detta typiska mönster menar Kaun missar att ta i 

beaktande hur olika medieplattformar och -teknologier hör samman och utgör en komplex 

helhet, i vilken deltagande mediekonsumenter och medieaktivister navigerar sig (2016: 10). 

Mot bakgrund av Kaun och Barassi kan det således göras relevant att med den här 

undersökningen försöka bidra med vidare perspektiv på publikens mediekritiska praktiker 

som tar i beaktande hur olika medieformer samspelar. 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur mediekritiska budskap formulerade i relation 

till representationer av celebriteter, i denna studie Kardashianfamiljen, kan se ut på digitala 

medieplattformar. Undersökningens material kommer att analyseras utifrån en multimodal 

och socialsemiotisk analysmodell, och de fynd som görs kommer vidare att diskuteras mot 

förankring i remedieringsteori, mediekritik och begrepp som hegemoni, diskurs, makt och 

motstånd. 

 

Undersökningens syfte operationaliseras genom följande frågeställningar 

- Vad för typ av modaliteter används i materialet för att bygga upp ett mediekritiskt 

budskap? 
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- Hur samspelar olika modaliteter i materialet för att bygga upp ett mediekritiskt 

budskap? 

- Hur kan mediekritiska fynd i materialet vidare diskuteras som en motståndspraktik? 

 

4. TEORI 

I detta avsnitt presenteras teoretiska begrepp och ramverk som kommer komma till 

användning då undersökningen genomförs och underlaget bearbetas. Begrepp som hegemoni, 

diskurs, makt och motstånd kommer att redogöras för, och undersökningen kommer vidare att 

förankras i remedieringsteori och perspektiv på publikens mediekritiska praktiker. 

 

4.1 Hegemoni 

Begreppet hegemoni används av Antonio Gramsci (1997) för att beskriva ett tillstånd där en 

grupp av dominerande position styr och leder ett samhälle på ett sätt som innefattar en 

särskild form av konsensus, och skapas genom utövande av ”intellectual and moral 

leadership” (1997: 75). Genom att formulera och presentera specifika särintressen som 

generella och betydelsefulla för samhället i stort, kan konceptet illustrera hur en dominerande 

grupp i ett samhälle med en hög grad av konsensus kan få underordnade grupper att framstå 

som uppbärande av värderingar, föreställningar och ideologier de förstnämnda gagnas av, och 

således inkorporera underställda grupper i härskande maktstrukturer (Storey 2012: 80).  

 

Samtidigt som Gramsci menar att ett hegemoniskt tillstånd förutsätter en hög grad av 

konsensus, bör konsensus inte likställas med ett konfliktfritt tillstånd; istället måste hegemoni 

förstås som en pågående process där maktförhållanden förhandlas mellan krafter som önskar 

upprätthålla respektive motarbeta dessa. Följaktligen är hegemoni som John Storey (2012: 

81) förtydligar ”never simply power imposed from above: it is always the result of 

’negotiations’ between dominant and subordinate groups, a process marked by both 

’resistance’ and  ’incorporation’”. 

 

Vidare kan hegemonibegreppet relateras till populärkultur, som enligt Storey 

konceptualiserar förhandlingar mellan konflikterande intressen och värderingar. Genom att 

omarbeta kommersiell kultur försedd av en kulturindustri genom strategiska handlingar som 
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selektiv konsumtion, erbjuder populärkulturen nytolkningar och alternativa läsningar. Storey 

(2012: 82) skriver 

 

”From this perspective, popular culture is a contradictory mix of competing 

interests and values: neither middle nor working class, neither racist nor 

non-racist, neither sexist nor non-sexist, neither homophobic nor homophilic … 

but always a shifting balance between the two … The commercially provided 

culture of the culture industries is redefined, reshaped and redirected in strategic 

acts of selective consumption and productive acts of reading and articulation, 

often in ways not intended or even foreseen by its producers.” 

 

Där Storey (2012) syftar till att beskriva populärkulturella uttryck skulle man således kunna 

argumentera för att populärkulturella fenomen som celebriteter skulle kunna omfattas av 

Storeys beskrivning. 

 

4.2 Diskurs, makt och motstånd 

Michel Foucault använder begreppet diskurs för att konceptualisera sätten som kunskap och 

sanning organiseras i text och tal, och menar att diskursiva förhållanden reglerar individens 

tankar och beteenden i en specifik kontext (Foucault 1989, i Storey 2012: 128). Frågor om 

diskursens utformning blir följaktligen i en förlängning förenat med frågor om makt, 

eftersom det är Foucaults mening att makt utövas genom att kunna formulera utsagan om vad 

som är en sanning.  

 

Sanning, skriver Foucault (1984: 74) ”is to be understood as a system of ordered procedures 

for the production, regulation, distribution, circulation and operation of statements. ’Truth’ is 

linked in a circular relation with systems of power which produce and sustain it, and to 

effects of power which it induces and which extends it”. Följande definition låter oss alltså 

förstå att sanningar skapas i diskursiva formationer, och att dessa följaktligen är ett resultat av 

sociala praktiker genom vilka makt kan utövas. Foucault (1984: 72-73) skriver 

 

”Truth is a thing of this world: it is produced only by virtue of multiple forms of 

constraint. And it induces regular effects of power. Each society has its regime 

of truth, its ’general politics’ of truth: that is, the types of discourse which it 
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accepts and makes function as true; the mechanisms and instances which enable 

one to distinguish true and false statements, the means by which each is 

sanctioned; the techniques and procedures accorded value in the acquisition of 

truth; the status of those who are charged with saying what counts as true.” 

 

Makt kan följaktligen förstås som formulerad i form av sanningar, i samtalet —  alltså 

diskursen — om någonting. Det är således inte ”a matter of emancipating truth from every 

system of power” (1984: 75), eftersom Foucault framhåller att ’sanning’ går att likställa med 

makt. Istället måste möjligheten till att kunna formulera utsagan och skapa samtalet om ett 

fenomen separeras från de hegemoniska maktstrukturer som dessa opererar inom. 

 

Samtidigt som Foucault skriver att det är genom diskurs makt och kunskap sammanfogas 

(1998: 100), understryker han att ett flytande förhållningssätt just därför gör sig nödvändig då 

diskurs tolkas, eftersom diskurser inte kan formuleras i termer av enhetliga eller på förhand 

uttalade funktioner. Tvärt emot, menar Foucault att det inom en diskursiv formation opererar 

både förtryckande och opponerande krafter. Genom att dekonstruera de diskursiva elementen 

med hjälp av kontextuell kännedom, kan vi följaktligen synliggöra diskursens många 

komplexa arbeten och visa på förhandlingar mellan maktutövning och motståndsstrategier. 

Diskursen kring (eller samtalet om) ett visst fenomen, präglas således av en dubbelsidig 

kraftutövning. Foucault (1998: 100-101) skriver  

 

“..we must not imagine a world of discourse divided between accepted discourse 

and excluded discourse, or between the dominant discourse and the dominated 

one; but as a multiplicity of discursive elements that can come into play in 

various strategies … Discourses are not once and for all subservient to power or 

raised up against it, any more than silences are. We must make allowance for the 

complex and unstable process whereby discourse can be both an instrument and 

an effect of power, but also a hindrance, a stumbling-block, a point of resistance 

and starting point for an opposing strategy. Discourse transmits and produces 

power: it reinforces it, but also undermines and exposes it, renders it fragile and 

makes it possible to thwart it.” 
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Detta kan vidare utvecklas mot bakgrund av postkolonial teori, där Edward Said (1979) 

menar att konceptet ’Orienten’ är en västerländsk diskursiv uppfinning, som genom att 

representera västvärldens ”contrasting image, personality, experience” (1979: 1-2) hjälpt 

definiera och stärka den europeiska kulturen och identiteten på grund av ett binärt och 

kontrasterande förhållande mellan ‘Orienten’ (öst) och ‘ Occidenten’ (väst). Samtidigt som 

orientalism avgränsar och separerar öst från väst geografiskt, moraliskt och kulturellt (1979: 

31), menar Said fortsättningsvis orientalism fungerar som ett verktyg genom vilket 

hegemoniska maktstrukturer upprätthålls och överhet kan hävdas över orienten och dess 

invånare genom ett skapat konsensus kring dess påstådda särställning till väst. 

 

Genom Gramsci och Foucault kan ovanstående perspektiv appliceras i den här 

undersökningen för att diskutera hur publikens mediekritiska praktiker skulle kunna påvisa en 

form av diskursivt motstånd. 

 

4.3 Mediekritik 

Fredrik Stiernstedt (2014:7) skriver att medierna spelar en central roll i vårt moderna 

samhälle; som en källa till kunskap, avkoppling, nya erfarenheter och världar. Mediernas 

överallt närvarande karaktär ger följaktligen upphov till frågor kring dess innehåll. 

Mediekritik kan enligt Stiernstedt på ett mycket generellt plan definieras som den typ av 

kritik av mediernas innehåll, former och institutioner som framförs av offentligheten i syfte 

att förändra medierna (2014: 8).  

 

Samtidigt som Stiernstedt (2014) menar att mediekritiska diskussioner har en lång historia 

och kan dateras tillbaka till det antika Greklands filosofer, byter det kritiska samtalet både 

skepnad och arena i en allt mer medialiserad samtid. Stödet för mediernas interna kritiska 

system har minskat, samtidigt som ökad mediekunnighet och ett kritiskt förhållningssätt till 

medierna blivit allt mer prioriterade och obligatoriska färdigheter för den enskilde 

mediekonsumenten (2014: 8-9). På Internet och genom andra digitala medier menar 

Stiernstedt fortsättningsvis att nya möjligheter skapats för medborgare att bedriva mediekritik 

på offentliga arenor genom en ökad demokratisering av kritikutövandet. 
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På liknande sätt skriver Anne Kaun (2014) om vilka förutsättningar för medborgerlig 

mediekritik som återfinns i samtiden, och menar att den kritiska mediepraktiken blir allt 

viktigare i samhället; ”att kritiskt reflektera över sina egna mediepraktiker och att förhålla sig 

kritiskt till medierna kan sägas vara en förutsättning för att vara medborgare i det moderna 

mediesamhället” (2014: 37). Detta kan i Kauns mening förklaras genom att se till mediernas 

allt viktigare roll i samhället, då hon menar att mediekonsumenternas mediekritiska praktiker 

återspeglar en form av medborgerligt engagemang i samhällsfrågor. Medierna, skriver Kaun, 

”kan uppfattas som ett forum och en institution genom vilka medborgare kan delta i 

samhället” (2014: 39). 

 

Begreppet mediekritik innefattar följaktligen både individens mediekunnighet och kritiska 

förhållningssätt såväl som de mediekritiska praktiker som publiken eller medborgare kan 

ägna sig åt i syfte att förändra eller förbättra medierna och dess innehåll. Genom att analysera 

mediekritiska praktiker framhåller Kaun att man kan skilja mellan olika typer av mediekritik 

som görs möjlig av och för publiken. Ramarna för kritik riktad mot traditionella medier 

såsom tv, radio, tidningar bestäms av medieinstitutionerna själva (ofta i form av insändare 

eller kommentarsfält), medan ett demokratiskt Internet med nya medier som forum eller 

hemsidor etablerar plattformar där alternativa berättelser kan presenteras för att på lång sikt 

förbättra rådande mediesystem (2014: 48). Den här formen av mediekritik kan påstås vara av 

idealistisk karaktär, och syftar till att på ett pragmatiskt och effektiviserande sätt förbättra 

mediesystemen och rensa ut problematiska företeelser (Stiernstedt 2014: 14).  

 

Av de många olika former som kan skönjas inom studiet av mediekritik, framhåller Peter 

Jakobsson (2014) att den radikala formen av mediekritik syftar till att kritisera medierna 

utifrån ett perspektiv där man menar att medierna bidrar till att upprätthålla ett orättvist 

samhällssystem (Jakobsson 2014: 53). Den radikala mediekritiken kan enligt Jakobsson 

indelas i tre större strömningar; omfördelnings-, erkännande-, och öppenhetskritik (2014: 

55-56). De olika strömningarna skiljer sig med Jakobssons distinktion åt på så sätt att kritiken 

ser olika ut beroende på i vems namn som kritiken formuleras, mot vad den riktas, och vad 

det är för brist eller missförhållande kritiken pekar ut (2014: 55). Genom omfördelningskritik 

kritiseras medierna för att de är medhjälpare till att upprätthålla en fördelning av materiella 

resurser på ojämlika sätt; genom erkännandekritik belyses kulturella former och symboler 
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och vad dessa uttrycker för värderingar och attityder gentemot olika sociala grupper genom 

att belysa parametrar som genus, etnicitet och sexualitet; och genom öppenhetskritik ställs 

krav på öppna nätverk, öppen källkod, och en fri cirkulation av information (2014: 55-56). 

Även om de olika formerna av radikal mediekritik enligt Jakobssons definition är utformade 

efter olika subjekt, objekt och normativa ståndpunkter, finner de en gemensam nämnare 

genom att kritiken som framförs inte bara syftar till att förändra mediesystemet, utan även i 

sin förlängning bidra till någon form av samhällelig förändring. 

 

4.4 Remedieringsteori 

Jay Bolter och Richard Grusin (1999) använder begreppet remediering för att beskriva 

integrationen av äldre medieformer och dess innehåll i nyare diton. Samtidigt som 

remedieringar är vanligt förekommande i den samtida populärkulturen och nöjesindustrierna 

understryker Bolter & Grusin att praktiken i själva verket är gammal. Målningar avbildandes 

berättelser hämtade från Bibeln eller andra litterära verk, är klassiska exempel där innehållet 

lånats och getts nytt liv i ett nytt format och sammanhang (1999: 44-45). Innehållet har 

följaktligen remedierats genom att förflyttas från ett medium, till ett annat. 

 

Remedieringsprocessen kan också belysas i relation till kroppen som medium, där den 

fysiska formen både remedierar och låter sig remedieras (Bolter & Grusin 1999: 238). 

Traditionella medel såsom val av kläder och smycken, skriver Bolter & Grusin förvandlar 

kroppen till ett medium på så sätt att den rent konkret utgör underlaget som bär dessa 

utsmyckningar och förmedlar dess uttryck (1999: 237). Genom mer extrema former av 

kroppsmodifiering såsom plastikkirurgi och bodybuilding, kan den samtida och mer tekniskt 

konstruerade kroppen införliva attribut från äldre förlagor. Kroppen själv kan följaktligen låta 

sig rekonstrueras, remedieras och remediera för att anta nya skepnader och identiteter (1999: 

237). Bolter & Grusin (1999: 238) skriver 

 

”In its character as a medium, the body both remediates and is remediated. The 

contemporary, technologically constructed body recalls and rivals earlier 

cultural versions of the body as a medium. The body as enhanced or distorted 

by medical and cosmetic technologies remediates the ostensibly less mediated 

bodies of earlier periods in Western culture.” 
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Genom plastikkirurgi som ett verktyg för kroppslig remediering, kan olika karaktärsdrag 

förstärkas och förminskas och på så sätt ”reproduce signs of the cultural ideal of ’natural 

beauty’” (1999: 238). Den på kirurgiskt vis remedierade kroppen kan följaktligen förstås som 

ett resultat av en process som fragmentariserar och isolerar fysiska attribut, och rekonstruerar 

kroppen baserat på andra kroppsliga förlagor och ideal.  

 

Remedieringsprocessen kan vidare problematiseras då Bolter & Grusin framhåller att ett 

utmärkande drag för remedieringar utgörs av att referens eller hänvisning till det äldre mediet 

ofta saknas när dess innehåll införlivas i det nya (Bolter & Grusin 1999: 44). Det är således i 

Bolter & Grusins mening en fråga om den individuella kännedomen om båda versioner för att 

kunna dra paralleller mellan remediering och förlaga. De (1999: 45) skriver  

 

”..’Repurposing: to take a ”property” from one medium and reuse it in another. 

With reuse comes a necessary redefinition, but there may be no conscious 

interplay between media. The interplay happens, if at all, only for the reader or 

the viewer who happens to know both versions and can compare them.”  

 

 

Bolter & Grusins (1999) remedieringsteori erbjuder i relation till den här undersökningen en 

användbart omfångsrik definition av vad ett medium är, och kan vidare nyttjas för att 

diskutera samband mellan olika medieformer som återfinns i materialet.  

 

5. METOD 

Detta avsnitt avser att redogöra för undersökningens metodologiska grund, avgränsningar, 

och riktlinjer för hur materialet analyserats. Avsnittet avslutas med en kort reflektion kring 

den kvalitativa metoden. 

 

5.1 Socialsemiotik 

Liksom grammatik hjälper att förklara språkets uppbyggnad och mening, skriver Gunther 

Kress och Theo van Leeuwen (2006) att vi på liknande sätt kan analysera visuella element 

och hur dessa sammansätts i formationer av varierande komplexitet för att kunna bilda oss en 
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uppfattning om meningen bakom visuella utsagor (2006: 1). Kress & van Leeuwen menar 

nämligen att sammansättningen av olika tecken skapar mening, och att visuell grammatik på 

samma sätt som lingvistiska strukturer således ger upphov till tolkning baserad på tidigare 

erfarenheter och sociala sammanhang.  

 

Den visuella textens komposition kommer följaktligen att ge upphov till olika tolkningar och 

potentiella ’meningar’ beroende på den kulturella och sociala kontexten i vilken den läses. Vi 

kan på samma sätt förstå att de kontextuella förhållanden kommer ha en inverkan över hur 

det visuella budskapet byggs upp, eftersom de enskilda elementen liksom ord i en mening 

väljs utifrån dess förmåga att bäst kunna representera det de syftar till i ett specifikt 

sammanhang. Kress & van Leeuwen (2006: 3-4) förklarar 

 

”..bearing in mind our social definition of grammar, we would say that ’our’ 

grammar is quite general grammar of contemporary visual design in ’Western’ 

cultures, an account of the explicit and implicit knowledge and practices around 

a resource, consisting of the elements and rules underlying a culture specific for 

of visual communication … This means, first of all, that it is not a ’universal’ 

grammar. Visual language is not — despite assumptions to the contrary — 

transparent and universally understood: it is culturally specific.” 

 

Socialsemiotik enligt Kress & van Leeuwen problematiserar således traditionell semiotisk 

teckentolkning på så sätt att metoden lyfter fokus från tecknets betydelse som förutbestämd 

och fast, utan belyser ”the process of sign-making, in which the signifier (the form) and the 

signified (the meaning) are relatively independent of each other until they are brought 

together by the sign-maker in a newly made sign” (2006: 8). Begreppet semiotisk resurs 

används således istället för termen ”tecken” för att definiera samtliga handlingar och objekt 

som används i kommunikationssyfte oavsett om de produceras fysiologiskt (genom till 

exempelvis rösten eller genom miner) eller teknologiskt (genom till exempelvis papper och 

penna), eftersom det undgår att ge intrycket av att ett teckens betydelse inte påverkas av 

tecknets användning (van Leeuwen 2005: 3). 
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Vidare kan ett föremål eller handling diskuteras utifrån dess semiotiska potential, en term 

som används inom socialsemiotik för att beskriva resursens möjlighet till att skapa mening. 

Genom att analysera en resurs semiotiska potential, menar van Leeuwen(2005: 4) att vi kan 

synliggöra de olika typer av användningar resursen kan ha, och vad för typ av meningar som 

kan skönjas utifrån resursens kontext. Semiotisk potential angränsar till begreppet affordans, 

lånat av psykologen James J Gibson (1979), och som syftar till att förklara de potentiella 

användningar ett objekt kan skänkas. Att studera en semiotisk resurs semiotiska potential är 

följaktligen att studera ”how that resource has been, is, and can be used for purposes of 

communication (van Leeuwen 2005: 5). 

 

5.2 Multimodal analys 

Multimodalitet är ett begrepp som inom studiet av medietexter syftar till att beskriva hur 

olika semiotiska medel (till exempel text, bild, eller ljud) används och sätts samman för att 

skapa ett medierat budskap. Genom att plocka isär de olika visuella och narrativa element 

som används för att bygga upp en medietext, menar Lilie Chouliaraki (2006: 71) att en 

multimodal analys kan användas för att synliggöra hur innehållet använder sig av olika 

semiotiska element för att skapa mening. Genom användandet av en multimodal 

analysmodell kan det vidare analyseras hur olika modaliteter används i materialet, och utifrån 

olika former av mediekritik och perspektiv på mediekritiska praktiker diskuteras hur 

samspelet mellan olika semiotiska resurser bygger upp ett mediekritiskt budskap. 

 

5.3 Applicering av multimodal analys och socialsemiotiska begrepp 

I analysen kommer både Chouliaraki (2006) samt Kress & van Leeuwen (2006) komma till 

användning på så sätt att det metodologiska tillvägagångssättet kommer att struktureras efter 

en multimodal analysmodell, och utifrån denna applicera socialsemiotikens kvalitativa och 

tolkande ansats för att diskutera hur olika semiotiska resurser används för att bygga upp ett 

mediekritiskt budskap. För att bearbeta materialet på ett systematiskt sätt formuleras frågor 

som kan ställas mot underlaget. Frågorna kan således användas både som stöd under 

analysen, och för att tematisera de fynd som görs inför resultatredovisning. Frågorna 

formuleras enligt följande; 

 

- Vad för typ av modaliteter förekommer i materialet? 
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- Hur samspelar olika modaliteter? 

- Vad kommuniceras i de olika modaliteterna? 

 

5.4 Metodreflektion 

Den här undersökningen ansluter sig till en hermeneutisk vetenskapsteoretisk tradition, vars 

kvalitativa och tolkande karaktär kan användas för att studera uppfattningar, normer, 

värderingar; fenomen med en inneboende mening (Østbye et al 2002/2003: 21). Detta innebär 

att en undersöknings data måste bearbetas med hjälp av tolkning för att skapa mening bakom 

det som kan observeras. Det gör sig således nödvändigt att forskaren både nyttjar sin 

subjektiva tolkning som ett verktyg samtidigt som denne tar i beaktande sin egen position vid 

genomförandet av en vetenskaplig undersökning med en kvalitativ ansats, då faktorer som 

identitet, bakgrund och forskarens egna övertygelser har inverkan på hur undersökningen 

genomförs och de slutsatser som dras (Denscombe 2009: 399).  

 

Enligt det tolkande och hermeneutiska perspektivet menar man följaktligen att det inte är 

forskningens uppgift att presentera fasta lagar och regelbundenheter för att förklara olika 

fenomen, utan att bidra med perspektiv som kan öka förståelsen för dem (Østbye et al 

2002/2003: 22). Med följande ståndpunkt  framhåller man vidare att texter kännetecknas av 

polysemi (betydelsemångfald)  och att en heremeutisk undersökning erbjuder en av många 

tolkningar som kan göras av ett specifikt fenomen. Det kan således poängteras att kvalitativa 

undersökningars anspråk på generaliserbarhet görs svårare att bedöma jämfört med 

undersökningar genomförda med kvantitativa metoder (Denscombe 2009: 399).  

 

Samtidigt illustrerar den hermeneutiska cirkeln hur det inom den tolkande traditionen menas 

att “man måste förstå delen för att förstå helheten, och man måste förstå helheten för att förstå 

delarna” (Gripsrud 2011: 182), där meningen finns att tillgå genom att pendla mellan en del- 

och helhetsförståelse för det som undersöks. Tolkning som vetenskap kan således erbjuda att 

säga någonting om meningen med “det hela” genom att granska något i det lilla. 

 

6. MATERIAL 

Detta avsnitt avser att redogöra för undersökningens val av material med en kort redovisning 
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av urvalsprocessens förfarande och korta beskrivningar av de olika källor som ligger till 

grund för undersökningen och utgör studiens empiriska material. 

 

6.1 Urval 

Eftersom undersökningen syftar till att efterforska mediekritiska budskap situerade i en 

digital kontext har materialet samlats in med hjälp av en sökmotor (Google), där sökorden 

”Kardashians cultural appropriation” resulterat i 1 290 000 träffar. Baserat på ett strategiskt 

urval har sedan de tre översta träffarna — 9 Times The Kardashians Have Been Accused Of 

”Cultural Appropriation” publicerad via www.buzzfeed.com; 22 Times the Kardashians 

Were Slammed For Cultural Appropriation publicerad via www.wetpaint.com; och 

Kardashian Family Cultural Appropriation publicerad via www.marieclaire.com — fått 

utgöra studiens empiriska material. Urvalet som strategiskt snarare än slumpmässigt kan 

motiveras på så sätt att källorna väljs på grund av att sökmotorn presenterar resultat i ordning 

efter hur mycket trafik en viss träff genererat. Det går således att argumentera för att det 

skulle kunna vara mer intressant att granska de tre översta träffarna, än andra träffar 

genererade med samma sökning. 

 

6.2 Kardashians 

Torbjörn Forslid et al (2017: 17) skriver att celebriteten fyller en viktig social funktion som 

knutpunkt i en modern samtid där en äldre, traditionell samhällsgemenskap gått förlorad. 

Fenomenet celebritet kan vidare förstås som ett uttryck för eller speglande av rådande ideal, 

värderingar och normer, och följaktligen relateras till större samhälleliga frågor (Dyer 1986; 

Turner 2004; Johansson 2017) . Det kan således göras intressant att mot bakgrund av detta 

använda celebriteten som fenomen för att relatera undersökningens underlag till större 

samhälleliga diskurser. Det bör dock understrykas här att det inte är celebriteterna i sig - 

alltså Kardashianfamiljen - som är av väsentligt intresse för studien, utan undersökningens 

fokus utgörs av samtalen som förs kring representationer i medier på digitala medier och 

publikernas mediekritiska praktiker. Valet av Kardashianfamiljen som relevanta för den här 

undersökningen motiveras mot bakgrund av den populärkulturella diskursen kring kulturell 

appropriering i vilken de olika familjemedlemmarna ofta figurerar. 
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6.3 BuzzFeed 

buzzfeed.com är en hemsida som är del av BuzzFeed Inc., ett amerikanskt medieföretag 

grundat 2006 som specialiserar sig på nöjesorienterat och viralt nyhetsmaterial på digitala 

medier. Förutom via en hemsida levererar företaget material till hundra miljontals människor 

världen runt på daglig basis genom appar såsom Facebook, Snapchat, YouTube och andra 

digitala plattformar. Företaget beskriver sig självt som strävande mot att knyta an med sin 

publik, och syftar till att förse mediekonsumenter med nyheter och nöje som anses värt att 

dela med vänner, familj och närstående.  Företaget skriver vidare på sin hemsida att ”our 

news and entertainment divisions serve a next generation, highly engaged audience”, som 

enligt företaget ställer höga krav på att medierna och dess innehåll levererar relevant innehåll 

med förankring i konsumentens liv, och vidare är lätt att dela och ta del av på en global skala.  

 

6.4 Wetpaint 

wetpaint.com är en hemsida som är en del av Function(x) Inc., ett amerikanskt medieföretag 

grundat 2005. Företaget beskriver sig självt genom sin hemsida som ledande inom ”social 

publishing”, och specialiserar sig liksom BuzzFeed på att producera och distribuera 

nöjesorienterade nyheter. Genom wetpaint.com som är en av flertalet plattformar Function(x) 

Inc. driver, riktar sig företaget mot ”millenial women” och levererar där de senaste nyheterna 

inom underhållning, TV, musik och populärkultur.  

 

6.5 MarieClaire 

marieclaire.com är den digitala utgåvan av MarieClaire, ett månatligt publicerat 

modemagasin som på hemsidan beskriver sig som ”a fashion publication with character, 

substance, and depth for a woman with a point of view and a sense of humor.” Sedan dess 

första publikation 1937 har tidningen sedan dess vuxit i popularitet och upplaga, och har på 

sin onlineupplaga mer än nio miljoner läsare varje månad, samt över sex miljoner följare på 

sociala medier. Genom en blandning av ”reported features, thoughtful essays, voicey news 

coverage, and clever fashion and beauty service” beskriver redaktionen att de syftar till att 

leverera smarta kvinnor innehåll de eftersöker, dygnet runt. 
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7. RESULTAT OCH ANALYS 

Undersökningens material består av tre artiklar som har analyserats multimodalt med hjälp av 

frågeställningarna som formulerats ovan. Utifrån dessa har sedan materialet sammanfattats i 

teman som är är enhetliga med undersökningens syfte och frågeställningar. Dessa teman är 

Multimodalitet, Remediering, och Mediekritik, och analysen av materialet kommer nedan att 

redogöras för utifrån respektive tema.  

 

7.1 Multimodalitet 

I underlaget återfinns många olika modaliteter såsom text, bild, GIF-filer (en typ av format 

som möjliggör rörliga bilder eller animationer), videoklipp, länkar och symboler. Två av tre 

källor (BuzzFeed och MarieClaire) följer en form som liknar en artikel eller ett blogginlägg, 

där text, bild och/eller andra modaliteter varvas allt eftersom läsaren orienterar sig på sidan. 

Den tredje källan (Wetpaint) är utformad som ett bildspel, där materialet presenteras som ett 

resultat av läsaren klickar sig fram på sidan. De olika källorna skiljer sig således åt till sin 

komposition, men delar innehållsmässigt stora likheter gällande vad för typ av resurser som 

används för att bygga upp ett budskap.  

 

 

 

BuzzFeed 
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MarieClaire 

 

Wetpaint 

 

Vidare är det inte enbart likhet gällande vad för typ av resurser som förekommer i underlaget 

som överensstämmer mellan de olika källorna, utan även vad de olika resurserna 

representerar/betecknar och varifrån de hämtats. Till exempel utgörs majoriteten av de 

fotografier som återfinns i materialet av olika bildinlägg som publicerats av någon ur 

Kardashianfamiljen på diverse sociala medier, och det är inte ovanligt att ett specifikt inlägg 

förekommer i fler källor. I nedanstående exempel har både BuzzFeed, Wetpaint och 

MarieClaire under snarlika förhållanden infogat bilder i olika utföranden men hämtade från 

en och samma fotografering, figurerande Kim Kardashian för Paper Magazine. 
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BuzzFeed MarieClaire Wetpaint

 

 

Ytterligare ett exempel på innehållsmässig likhet mellan källorna följer nedan, där ett och 

samma inlägg publicerat av Kylie Jenner på Instagram plockats upp av både BuzzFeed och 

Wetpaint och infogats i form av länkande bilder, som vid klick leder vidare till 

originalinlägget. Även på MarieClaire görs referenser till samma inlägg, fast i skriftlig form. 

 

 

 

 

 

MarieClaire 
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BuzzFeed Wetpaint 

 

 

 

Gemensamt för underlaget är också att varje enskild källa på liknande sätt använder sig av 

text för att kontextualisera vad de olika visuella modaliteterna har för ursprung, och 

presenterar läsaren med en motivation till hur till exempel en bild kan uppfattas på ett eller 

annat sätt. Nedanför kan vi se ett exempel på hur detta kan se ut när modaliteten ‘bild’ arbetar 

arbetar i samspel med modaliteten ‘text’.  
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Wetpaint 

 

Modaliteten ’text’ används alltså här för att informera läsaren om vad modaliteten ’bild’ har 

för originalkontext, och bidrar vidare med en motivation som informerar om på vilket sätt det 

som representeras kan eller har tolkats på ett särskilt sätt. Detta görs ofta genom att de olika 

källorna hänvisar till allmänhetens reaktioner som uppstått till följd av en speciell händelse, 

och refererar ofta som i exemplet ovan till större diskussioner som förts kring händelsen. 

Detta illustreras ofta i de olika källorna genom att skärmdumpar från olika kommentarsfält på 

sociala medier infogats, och vi kan nedanför se ett exempel på hur detta kan se ut. 

27 



 

 

 

 

 

 

 

BuzzFeed 

 

Källornas multimodala struktur kan förstås som utmärkande drag för Internet och nya digitala 

medier enligt vad Bolter & Grusin (1999: 31) benämner som ”hypermedia”, en term som 

betecknar en specifik medieform vars visuella stil karakteriseras av förekomsten av multipla 

medieringar. Dessa multipla medieringar — eller modaliteter — arbetar i sin tur inte för att 

skapa en känsla av omedelbarhet eller direkt närhet till det som representeras som till 

exempel en tavla gör, utan i egenskap av att de olika modaliteterna presenteras på så sätt att 

de erbjuder möjligheten att föras vidare till andra medieringar. BuzzFeed, Wetpaint, och 

MarieClaire påvisar denna ’hypermedieringens logik’ genom att använda sig av 

fragmentariserade modaliteter som återkommande refererar och länkar till andra medieringar 
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och medieplattformer, och vidare på så sätt att de olika källorna i hög grad delar likheter i 

sammansättningen av modaliteter både innehålls- och formmässigt.  

 

Underlagets multimodalitet kan vidare belysas utifrån begrepp som semiotisk potential och 

affordans, som kan appliceras i relation till hur de olika modaliteterna används och vad de 

kommunicerar för att förklara de potentiella användningar ett objekt kan skänkas. På bilden 

ovan kan vi till exempel se hur BuzzFeed genom att infoga en bild på ett kommentarsfält 

nyttjar dess potential som semiotisk resurs för att underbygga ett mediekritiskt budskap, och 

skänker kommentarerna ny mening då de förs in i den nya kontexten. Utöver att granska 

materialet utifrån en pragmatisk ansats kan vi såldes genom ovanstående exempel vidare 

belysa hur källorna (BuzzFeed, Wetpaint, och MarieClaire) behandlat innehållet som lyfts 

fram i de olika modaliteterna, och på en metanivå argumentera för att källorna påvisar ett 

socialsemiotiskt tolkande till vad som kommuniceras i de olika bilderna. Man kan här dra 

paralleller till van Leeuwens (2005) redogörelse för begreppet semiotisk resurs, som 

understryker att ett tecken, text, eller objekt kan ge upphov till många olika potentiella 

läsningar. Detta, eftersom läsningen görs med hjälp av tolkning, och tolkningen i sin tur 

färgas och förstås utifrån dess sociala, kulturella och kontextuella förhållanden till tolkaren.  

 

 

7.2 Remediering 

Genom remedieringsteori erbjuds vi här perspektiv som låter oss utreda underlaget utifrån en 

pragmatisk såväl som tolkande ansats, och gör det möjligt att analysera samspel mellan 

modaliteter och innehåll. 

 

Liksom Marshall McLuhan (1964: 23) skriver att ”the content of any medium is always 

another medium”, kan vi genom remedieringsteori argumentera för att all mediering (alltså 

representation genom medier) är baserad på remedieringen av tidigare medieformer. Där 

McLuhan exemplifierar detta genom att mena att innehållet i det skrivna ordet är baserat på 

mediet ’tal’, och vidare att skrift i nästa led utgör innehållet för det tryckta ordet, kan vi utläsa 

liknande förhållningssätt till medier utifrån Bolter & Grusins definition av 

remedieringsbegreppet; ”the representation of one medium in another” (1999: 45). Bolter & 

Grusin menar nämligen att varje enskild mediering är beroende av andra tidigare medieringar, 
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och att medierna och representationer i medier på så sätt kontinuerligt kommenterar, 

reproducerar och ersätter varandra (1999: 55). Remedieringsprocessen kan således anses som 

en central mediepraktik, eftersom ett medium, en medietext, eller en specifik medierad 

uttrycksform görs oumbärlig för uppkomsten av nya. Ett medium, en medietext eller ett 

mediefenomen måste följaktligen enligt remedieringens logik förstås i relation till tidigare 

och samtida medieringar.  

 

7.2.1 Remediering 1: Sanders/Jenner 

Med en förståelse för remediering som en process i vilken innehållet i ett medium bottnar i ett 

annat medium kan alltså appliceras för att konceptualisera det samspel MarieClaire menar att 

påvisa att genom ställa en mediering jämte en annan, kritiskt granska och jämför de två. Detta 

görs genom att olika modaliteter såsom bild och text används för att påvisa hur ett specifikt 

attribut, i detta exempel det blå håret, lånats från ett sammanhang till ett annat.  

 

Genom tidigare anlagda perspektiv på kroppen som ett medium, kan vi vidare använda oss av 

denna omfångsrika definition av vad ett medium är för att läsa innehållet i bilderna och 

granska kropparna som enskilda medietexter, uppbyggda med hjälp av olika resurser. I 

exemplet nedan, menar artikelförfattaren att den remedierade resursen utgörs av det blå håret 

som uppvisats av Heather Sanders (till vänster), som man med Bolter & Grusins terminologi 

skulle kunna säga ha blivit ”repurposed” (1999:45) eller återanvänt av Kylie Jenner (till 

höger). 
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Remedieringen av det blå håret görs tydlig främst genom bilder för att dra paralleller mellan 

Sanders och Jenner, men även genom text och länkar för att kontextualisera och motivera på 

vilket sätt en koppling mellan de två är befogad. Inspirationen till det blåa håret skriver 

författaren är hämtat från ett äldre inlägg på Jenners Instagramprofil, där Jenner genom att 

hon publicerat en bild på Sanders med kommentaren ”WCW” (förtkortning för Woman 

Crush Wednesday) följt av blå hjärtan och en länkande tagg till Sanders Instagramprofil visat 

uppskattning för Sanders personliga stil. Två månader senare publicerar Jenner en bild på sig 

själv med liknande frisyr, och ingår inom kort i ett affärssamarbete med ett företag som 

arbetar med hårförlängningar och löshår; samma bransch som Sanders verkar inom. I Jenners 

senare Instagraminlägg återfinns dock ingen referens till Sanders. 

MarieClaire, kommentar 

 

 

Författaren understryker vidare att en del av problematiken med det återskapade attributet 

utgörs av att Jenner tack vare sin status som celebritet kunnat nyttja sina olika plattformar och 

på så sätt kunnat profitera på en idé som för det första inte varit hennes, och för det andra inte 

skulle kunna erhålla samma typ av uppmärksamhet och kommers i relation till 

upphovskvinnan Sanders, då Sanders inte är en celebritet. 

 

MarieClaire, kommentar 
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Genom ovanstående citat kan det även här illustreras hur underlaget påtalar andra kroppsliga 

förändringar som Jenner genomgått (burit håret i cornrowflätor, dreadlocks och 

yaki-hårförlängningar), där kommentaren på MarieClaire argumenterar för att Jenner genom 

att införliva dessa attribut i framställningen av sin kropp approprierar karaktärsdrag som 

återfinns bland svarta kvinnor. I konstruktionen av sin egen kropp, skulle man följaktligen 

utifrån kommentaren genom remedieringsteori kunna argumentera för att medietexten 

”Jenner” i medieringen av sig själv (alltså den genom medier skapade avbilden) remedierar 

särdrag från medietexten ”Sanders” och andra rasifierade kvinnor (jfr Nakamura 1996; Vats 

2014; Sastre 2014). Själva medieringen utgör alltså ytterligare ett perspektiv genom vilket 

analysen av materialet kan utvecklas. 

 

Som Bolter & Grusin (1999: 231) skriver, betraktar vi oss själva i och genom våra de medier 

som görs tillgängliga i vår samtid; när vi tittar på en tavla kan vi förstå oss själva genom att vi 

positioneras utifrån perspektivet av konstnären som målat den; när vi ser en film eller tittar på 

TV förenas vår blick med kamerans lins genom olika vinklar och perspektiv; och när vi sätter 

på oss virtual realityglasögon försätts vi i fokus genom att svepas in i avancerad 

tredimensionell realtidsgrafik och rörelsespårning. Mediernas ubikvitet i en allt mer 

digitaliserad nutid till trots, innebär inte detta nödvändigtvis att vårt mediebruk definierar 

eller begränsar vår person. Tvärt om kan vi bruka medierna efter önskan och använda oss av 

medierna som verktyg för att uttrycka, bygga, spegla och vår personliga och kulturella 

identitet. 

 

Då moderna medier arbetar både utifrån att de utgör tekniska medel såväl som instrument 

som kan nyttjas i syfte att bygga den personliga identiteten, kan vi således genom våra 

mediepraktiker erbjudas att omformuleras i relation till de samtida medierna som både objekt 

och subjekt (Bolter & Grusin 1999: 231). Vi kan följaktligen genom nya medier och en 

virtuell miljö beviljas att ta fullständig kontroll över utformningen av det egna jaget, och i 

medieringen av oss själva bruka olika semiotiska resurser för att skapa önskad läsning och 

effekt. Detta kan vidare belysas genom följande exempel, där medieringen av Kim 

Kardashian problematiseras i samma källa.  
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7.2.2. Remediering 2: Kardashian/Baartman/Jungle Fever 

 

 

Bilden som infogats på MarieClaire  är lånad från Kim Kardashians Instagramprofil, och 

porträtterar Kardashian själv fotograferad på omslaget för Paper Magazine. På bilden ses 

Kardashian poserande blickandes över sin axel med ryggen vänd mot kameran framför en 

brun fond iklädd endast ett pärlhalsband, pärlörhängen, och mörka långa handskar. 

Kardashians nakna kropp har blivit insmord och glänser på så sätt att fokuset för bilden faller 

på hennes smala midja och kontrasterande yppiga stuss. Placerad strax undertill lyder två 

fetstilta rader med texten ”BREAK THE INTERNET KIM KARDASHIAN” i vitt. 

Kardashian har på liknande sätt vid publicering av fotografiet på sin Instagramprofil försett 

inlägget med hashtagen #BreakTheInternet. Med texten kan vi förmoda att avsändaren 

(Paper Magazine, och senare Kardashian själv) refererar till den förväntade uppståndelsen 

som bilden skulle resultera i då tidningen publicerats, och att texten därför är formulerad som 
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en självmedvetet skämtsam provokation från avsändarens sida eftersom det är underförstått 

att bilden av Kardashians nakna kropp kommer tilldraga sig mycket uppmärksamhet.  

 

På MarieClaire inramas inte bilden med samma lättsamhet, där man istället menar att 

omslaget är chockerande på så sätt att den medierade framställningen av Kardashian bär på 

rasistiska undertoner och implicit hånar svarta kvinnor. Detta underbyggs genom att 

paralleller dras till Sarah ”Saartjie” Baartman, en khoikhoikvinna som på 1800-talet efter det 

att hon blivit såld som slav ställdes ut på ”freakshows” runt om i Europa på grund av sin 

ovanligt stora bakdel och genitalier under namnet ”Hottentot Venus”. MarieClaire 

understryker vidare att Baartmans fysiska egenskaper gjorde henne föremål för hån och 

sexualisering, och framhåller att rasifierade kvinnor än idag får motta kritik för en yppig 

kroppsform, samtidigt som detta attribut idag görs och anses trendigt i relation till vita 

kvinnor. 

 

 

 

Medieringen av Kardashians kropp kan således problematiseras eftersom man på MarieClaire 

menar att denna remedierar attribut som för Baartman och andra rasifierade kvinnor inneburit 

att de exkluderats från normativa skönhetsideal och markerat deras 'Annanhet', i syfte att 

profitera på dessa.  
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Ett alternativt omslag från samma fotografering för Paper Magazine återfinns hos BuzzFeed, 

där Kardashian denna gång porträtteras iklädd en lång aftonklänning, skrattande och vänd i 

profil mot kameran. Ur Kardashians händer syns en champagneflaska vars innehåll sprutar 

över hennes huvud i en hög båge, för att landa i en champagnekupa som balanserar på hennes 

bakdel. Ovanpå bilden återfinns samma fetstilta text, ”BREAK THE INTERNET KIM 

KARDASHIAN”.  

 

 

Även på BuzzFeed understryks att Kardashians Paper-fotografering uppfattats som 

problematisk, och exemplifierar hur Kardashians i medieringen av sin kropp remedierar 

formen av ett äldre fotografi av samma fotograf, betitlad Jungle Fever. I originalutförandet 

används samma rekvisita och pose, men porträtterar en avklädd svart kvinna. 
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På BuzzFeed presenteras bilderna sida vid sida, och förses vidare med en kommentar som är 

hämtad från en artikel som behandlar Kardashians fotografering, och motiverar 

problematiken bakom fotografiet enligt följande 

 

Samtidigt som vi enligt remedieringens logik bör förstå enskilda medieteknologier genom hur 

de relaterar till och utmanar varandra, kan samma infallsvinkel appliceras i relation till det 

medierade jaget, Sanders och Jenner, Kardashian, Baartman och Jungle Fever-fotografiet, 
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och utifrån denna premiss förstå att individens mediering bygger på medieringen av tidigare 

förlagor. Detta motiveras vidare genom den definition av begreppet remediering som använts 

här, som informerar om att processen förstås som relationellt orienterad och driven av aktiva 

val. Remediering är en process som av Bolter & Grusin definieras ”not … in terms of the 

resemblance of a representation to its object but rather intersubjectively in terms of the 

reproduction of the feeling of imitation or resemblance in the percieving subject” (199: 53f). 

Jenners blå hår och Kardashians fotografering kan enligt denna tolkning göras utmärkande 

som remedieringar inte på grund av dess likheter till förlagorna Sanders och Jungle 

Fever-fotografiet, utan för att de i medieringen av sig själva genom imitation reproducerar 

förlagornas karakteristika och på så sätt införlivar en äldre mediering i en ny.  

 

Detta kan vidare underbyggas genom att se till hur det i de olika källorna görs tydligt att det 

inte finns något samspel mellan förlaga och reproduktion. Detta är ett utmärkande drag för 

remedieringsprocessen på så sätt att nya medietexter eller medieformer inte ”behöver” 

referera till någonting utöver sig själv, eftersom de sammansmält ursprungstexten med det 

nya utförandet. I exemplen ovan, kan vi se att hänvisning till Sanders saknas i medieringen av 

Jenner, och att detsamma gäller Jungle Fever i medieringen av Kardashian. Istället synliggörs 

remedieringsprocessen på MarieClaire och BuzzFeed genom olika modaliteter som text och 

bild på olika sätt låter läsaren informeras om hur medieringen av Jenner och Kardashian kan 

kopplas till Sanders, Baartman och Jungle Fever.  

 

Samtidigt skulle man med följande uppfattning som  Bolter & Grusin menar argumentera för 

att alla samtida medier fungerar som “remediatörer”, och att vi genom dem erbjuds nya sätt 

att ta del av och tolka äldre medieformer allt eftersom de införlivas/inkorporeras i moderna 

upplagor. Om remedieringar i form av nya medier eller innehåll presenterat i ny tappning för 

den sakens skull gör ”en god sak bättre” kan vidare diskuteras, men dess uppkomst kan med 

ett mer linjärt perspektiv motiveras och berättigas genom att en ny version erbjuder något 

som dess föregångare inte kunde eller på annat sätt tillhandahåller nya förbättrade egenskaper 

som tidigare saknats. Remediering som reform är följaktligen ett av de sätt som vi kan 

artikulera remedieringens funktion genom, där målet för remedieringen är att omgestalta och 

förbättra andra medier och dess innehåll (1999: 56).  

 

37 



Detta är följaktligen ett sätt som remedieringsteori kan appliceras i relation till den här 

undersökningen för att avkoda hur olika modaliteter används  i materialet för att bygga upp 

ett budskap som vittnar om alternativa tolkningar av det som de olika bilderna i sina 

ursprungliga sammanhang kanske avsett att kommunicera. Det här görs intressant då Hall 

påminner oss om att mening inte är en fix konstruktion (2013: 270). Bild och text bär som 

ovan demonstrerat på en potential att konnotera olika innebörder i olika kontexter, och 

"läsningen” av olika representationer gör det således möjligt att formulera alternativa 

tolkningar av en specifik medietext beroende på av vem läsningen görs. I nedanstående 

avsnitt kommer materialet följaktligen genom vidare granskning att analyseras utifrån 

perspektiv på publikens mediekritiska praktiker för att avslutningsvis mynna ut i en 

diskussion kring materialet som återkopplar till begreppen hegemoni, diskurs, makt och 

motstånd som introducerats i teoriavsnittet.  

 

7.3 Mediekritik 

Då medier utgör en central del av våra liv och vårt samhälle, och således kan utgöra en viktig 

källa till kunskap om vår omvärld skriver medieforskaren Kristoffer Holt (2014: 25) att 

studiet av medier och kritiken av dem görs särskilt aktuellt då vi försöker besvara frågor om 

kunskap och moral. Det här innebär att vi genom att granska olika former av mediekritik och 

hur mediekritiska budskap och praktiker ser ut, kan belysa hur samtalet om något formuleras 

vid ett speciellt tillfälle i vår samtid eftersom medierna i Holts mening kan ses som en 

förlängning av den materiella verklighet vi lever i (2014: 33). 

 

I följande exempel har artikelförfattaren på Buzzfeed infogat en bild hämtad från Kylie 

Jenners Instagramprofil, där själva bilden även fungerar som en länk till originalinlägget och 

som vid klickning för oss till plattformens webbupplaga. Inlägget är försett med bildtexten 

”kidchella” och bilden porträtterar Jenner (till höger), en okänd kvinna (i mitten) och Jenners 

äldre syster Khloé Kardashian (till vänster) sittandes tillsammans på en äng. På Kardashians 

huvud kan vi se en huvudbonad som i traditionell stil brukats av amerikansk urbefolkning. 

Som återkommande genom materialet i undersökningen, har artikelförfattaren valt att 

kontextualisera Instagraminlägget genom att i rubriken återge mot vilken bakgrund och när 

inlägget publicerats. 
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Under bilden har BuzzFeed sedan infogat ett utsnitt av en essä som är hämtad från Native 

Appropriations, ett internetbaserat forum som enligt deras egen hemsida syftar till att 

diskutera representationer av amerikansk urbefolkning utifrån stereotyper, kulturell 

appropriering, samt nyheter och aktivism. Genom citering låter Buzzfeed i sin tur författaren 

bakom essän på Native Appropriations motivera problematiken bakom Kardashians 

användning av ovan avbildade huvudbonad enligt följande: 

 

”An essay on the Native Appropriations website outlines why this is deemed 

offensive. Part of the essay reads: "The image of a warbonnet and warpaint 
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wearing Indian is one that has been created and perpetuated by Hollywood 

and...furthers the stereotype that Native peoples are one monolithic culture, 

when in fact there are 500+ distinct tribes with their own cultures. It also places 

Native people in the historic past, as something that cannot exist in modern 

society." 

 

Vidare har skärmdumpar hämtade från kommentarsfältet på inlägget infogats för att lyfta 

fram hur offentligheten som tagit del av bilden reagerat på den i form av kritiska och 

upprörda kommentarer.  

 

 

Jenners inlägg på Instagram följs i sin tur upp av ett liknande inlägg publicerat av Kardashian 

själv, som på grund av innehållets likhet med Jenners bild kan förmodas ha fotograferats vid 

samma tillfälle. Kardashians Instagram föreställer henne själv avbildad sittandes bredvid ett 

tipi-tält i samma gröna miljö och i samma omdiskuterade huvudbonad som på hennes systers 

bild, med en bildtext som lyder: ”Ray of clouds. Chirping of birds. Gurgling of water. 

Granting desire. One with water. #Kidchella my first Coachella!!!”. 
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Även detta inlägg följs upp med skärmdumpar hämtade ur kommentarsfältet från det aktuella 

inlägget, där allmänhetens anmärkningar lyfts fram enligt följande 
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Genom att infoga skärmdumpar på kritiska kommentarer skulle man således kunna 

argumentera för att BuzzFeed använder kommentarerna för att återge och informera om 

allmänhetens hållning till Kardashians huvudbonad, och att vi genom att ta del av dem som 

en större likformig mängd således övertygas om att kritiken är välgrundad. 

 

Av de många olika former som kan skönjas inom studiet av mediekritik skulle man kunna 

framhålla att BuzzFeed i exemplet ovan påvisar en sorts erkännandekritisk radikal 

mediekritik, då man utifrån detta perspektiv menar att medierna bidrar till att upprätthålla ett 

orättvist samhällssystem (Jakobsson 2014: 53). Begreppet medier används här liksom tidigare 

i vid bemärkelse, och betecknar en förståelse för termen som innefattar både 

medieteknologier och olika former av mediebaserat innehåll. 

 

Den erkännandekritiska formen av radikal mediekritik, gör sig utöver fördelning av resurser 

och rättigheter, angelägen för kulturella former och symboler och vad dessa uttrycker för 

värderingar och attityder gentemot olika sociala grupper (Jakobsson 2014: 61). Där den 

omfördelningskritiska mediekritikens subjekt utgår från positionen i ett ekonomiskt system 

adderar den erkännandekritiska mediekritiken parametrar som genus, etnicitet och sexualitet 

då den används för att granska medier, och belyser således medierna utifrån samma kritiska 

ansats som återfinns i materialet. Genom att granska representationer kan och vill en 

erkännandekritisk form av mediekritik motarbeta de vardagliga ritualer som man menar 

förnekar vissa grupper och personer en roll som fullständiga deltagare i samhället (Jakobsson 

2014: 62). Man kan således genom följande perspektiv på mediekritik argumentera för att 

BuzzFeed genom bild och text lyfter fram åsikter som i enlighet med den erkännandekritiska 

mediekritikens fokus, och låter den allmänna opinionens åsikter utgöra grunden för ett 

”radikalmediekritiskt” budskap.  

 

Samtidigt som en ökad mediekunnighet och förhöjd reflexivitet i förhållande till medierna 

kan lyftas fram som en positiv händelseutveckling påminner Kaun om att att följande process 

kan problematiseras, eftersom det erbjuder en utväg för medieproducenter att slippa ta ansvar 

för mediernas innehåll och organisering (2014: 39). Kaun (2014: 40) skriver att ett ”ökat 

fokus på mediekunnighet kan innebära att ansvaret för strukturella problem och brister inom 

mediesektorn läggs på enskilda individer och deras förmåga att förhålla sig kritiskt till 
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medierna”. Istället för att lösa större strukturella problem inom olika mediesystem tillåter 

följande utveckling att åtgärder istället vidtas i form av individuella lösningar såsom ökad 

mediekunnighet och mer mediekritiskt tänkande, och förlitar sig följaktligen på individens 

kritiska kompetens. Detta för tankarna åter till Bolter & Grusin (1999) redogörelse för 

remedieringsprocessen, i vilken  ett utmärkande drag utgörs av att nya medietexter eller 

medieformer inte “behöver” referera till någonting utöver sig själv vilket på snarlika sätt 

överlämpar kopplingen mellan förlaga och remediering till den enskilda individens 

kännedom. Det kan således finnas fog för att reflektera kring hur materialet påvisar hur nya 

digitala medier möjliggör en förskjutning för vad mediekritikens formuleras i relation till, hur 

den formuleras och vem som framför den. Allmänhetens kritiska kommentarer och 

remedieringstolkande blickar som en form av mediekritik, skulle följaktligen kunna illustrera 

vad Kaun refererar till som “individuella lösningar på strukturella problem” (2014:40) där 

strukturella problem rörande representation kan bearbetas genom multimodala sätt att 

kommunicera. Det skulle således kunna argumenteras för att de fynd som görs i materialet 

vittnar om hur digitala medier erbjuder alternativa sätt att formulera mediekritik, och vidare 

engagerar individens reflexivitet och kritiska förmåga.  

 

8. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I underlaget återfinns många olika modaliteter såsom text, bild, GIF-filer, videoklipp, länkar 

och symboler. De olika källorna skiljer sig åt formmässigt, men delar innehållsmässigt stora 

likheter gällande vad för typ av resurser som används för att bygga upp ett budskap. Vidare är 

det inte enbart likhet gällande vad för typ av resurser som förekommer i materialet som 

överensstämmer mellan de olika källorna, utan även vad de olika resurserna 

representerar/betecknar och varifrån de hämtats. Gemensamt för materialet är också att varje 

enskild källa på liknande sätt använder sig av text för att kontextualisera vad de olika visuella 

modaliteterna har för ursprung. Källornas multimodala struktur kan förstås som utmärkande 

drag för hypermedia; en term som betecknar en specifik medieform vars visuella stil 

karakteriseras av förekomsten av multipla medieringar, och som Internet och digitala medier 

utgör exempel på. Underlagets multimodalitet har vidare belysts utifrån hur materialet på 

olika sätt nyttjar modaliteternas affordans och semiotiska potential för att underbygga ett 

mediekritiskt budskap, genom att skänka ny mening till ett objekt vid användning.  
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Underlagets multimodalitet har vidare förankrats i remedieringsteori för att analysera 

samspelet mellan olika modaliteter och vad de representerar. Analysen finner att underlaget 

påvisar hur remedieringen av attribut i de medierade representationerna görs tydlig främst 

genom bilder för att dra paralleller mellan förlaga och reproduktion, men även genom text. I 

underlaget nyttjas ofta ”allmänhetens reaktioner” för att informera om hållningen till en viss 

företeelse, och illustreras genom skärmdumpar från kommentarsfält på olika sociala medier, 

referat till olika artiklar, bloggar, och forum infogas. De olika kommentarerna vittnar om en 

kritisk hållning till hur Kardashians/Jenner i medieringen av sig själva väljer att representeras 

på olika sätt. Utifrån olika former av mediekritik skulle man kunna framhålla att fynd som 

gjorts i underlaget kan kategoriseras som en form av erkännandekritisk mediekritik, som 

utifrån parametrar som genus, etnicitet och sexualitet kritiserar medierna för att förlängningen 

bidra till samhällelig förändring. Kritiken av representationer i medier skulle således kunna 

motarbeta de vardagliga ritualer som man enligt erkännandekritiken menar förnekar vissa 

grupper och personer en roll som fullständiga deltagare i samhället.  

 

Avslutningsvis kan de fynd som gjorts i analysen således göras intressanta att diskutera 

utifrån begreppen hegemoni, diskurs, makt och motstånd som introducerats tidigare. Hall 

(2013) och Foucault (1998) påminner om att möjligheten till att kunna formulera utsagan om 

en företeelse; alltså skapa en diskurs om eller representation av någonting enligt ett speciellt 

förfarande, är ett sätt vi kan förstå utövande av symbolisk makt. Gramscis (1971) redogörelse 

för begreppet hegemoni illustrerar samtidigt hur det där makt utövas också härbärgeras 

motstånd, och på samma sätt som makt enligt Foucault förstås ”as [a] multiplicity of force 

relations” (1998: 92) inom vilket både förtryckande och opponerande krafter opererar. 

Maktens många olika uttryck kommer följaktligen att mötas av en likvärdig mångfald 

motståndsstrategier. Fynden som gjorts i den här undersökningen skulle med följande 

resonemang kunna användas för att illustrera en form av motståndsstrategi formulerad genom 

multimodalitet och remediering, där innehållet i materialet vittnar om mediekritiska budskap 

som utmanar symbolisk maktutövning genom att ifrågasätta representationer. 

 

9. SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING 

Den här uppsatsen har syftat  till att undersöka hur mediekritiska budskap formulerade i 

relation till representationer av celebriteter, i denna studie Kardashianfamiljen,  kan se ut på 
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digitala medieplattformar. Materialet har analyserats utifrån en multimodal och 

socialsemiotisk analysmodell, och de fynd som gjorts har vidare diskuterats mot förankring i 

remedieringsteori, mediekritik och begrepp som hegemoni, diskurs, makt och motstånd. 

Undersökningen finner att materialet genom multimodalitet och remediering vittnar om hur 

digitala medier erbjuder alternativa sätt att formulera mediekritik som engagerar individens 

reflexivitet och kritiska förmåga, och vidare förser individen med verktyg som gör det möjligt 

att utmana symbolisk maktutövning.  

 

En ambition med undersökningen har varit att försöka lyfta fram exempel på hur 

mediekritiska budskap finner alternativa former och uttryck på digitala medieplattformar. 

Analysen har i enlighet med denna ambition varit fokuserad på att plocka isär de olika 

element som återfinns i underlaget och utifrån detta diskutera hur samspelet mellan olika 

modaliteter bygger ett mediekritiskt budskap. Framtida forskning baserad på andra 

metodologiska avväganden, som till exempel kvalitativa intervjuer, välkomnas gärna för att 

bidra med adderade perspektiv på mediekritik på digitala plattformar och publikens 

mediekritiska praktiker. 
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