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Abstract
Title: “Anyone else think she is a badass in this music video?”: A qualitative
analysis of Beyoncé Knowles and Miley Cyrus feminist expressions through their
music videos and public reception on Youtube.
The purpose of the study has been to examine how Beyoncé Knowles’ and Miley
Cyrus’ feminism is articulated through the visual experience of their music videos.
It’s also meant to look at what users on Youtube choose to either praise or criticize on
said videos. The theories used here are, aside from previous studies on different
types of feminism, based on discourse theory, semiotics, and branches of feminism
such as radical feminism, postfeminism and black feminism. The methods of this
study are, mainly, a semiotic analysis of the popstars music videos, and a discourse
analysis of a portion of the comments.
The result showed that both pop stars accentuate different forms of feminist acts
which can be perceived differently depending on what type of feminist approach one
looks at them through. If you share the viewpoints of postfeminism, you’ll most likely
find Miley Cyrus’ empowering to female to a certain extent, and if you’re more into
the radical feminist viewpoint you’re not gonna like her feminism, but all in all most
acts can be found empowering in one way or another depending on how much one is
ready to negotiate.
Keywords: Beyoncé Knowles, Miley Cyrus, Celebrity feminism, Discourse analysis,
Semiotic analysis
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1. Inledning
Kändiskulturen är ett gammalt fenomen som sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Framförallt har kändiskulturen varit framstående i USA, som har en av världens
största nöjesbranscher. Med dagens åtkomst till internet, har kändiskulturen aldrig
tidigare varit så inflytelserik. Via sociala medier kan fansen komma närmre sina
idoler och idolerna har möjlighet att närma sig sina fans. I samband med att denna
inflytelserika relation växt fram, har kändisskapet blivit allt mer politiserat. Kändisar
har chansen att påverka och utbilda sina anhängare i frågor som de själva engagerar
sig i (Brady, 2016). Som ett exempel går denna påverkan att uttyda i den
uppståndelse som uppstod kring det öppna brev som skådespelerskan Jennifer
Lawrence publicerade under 2014 där hon kritiserade löneskillnaden mellan kvinnor
och män i Hollywood. Detta som respons på de läckta uppgifter som visade på att
hennes lön var lägre än hennes manliga motspelares för en film hon medverkat i. Det
här blev en stor medial händelse och hon fick stort stöd av andra skådespelerskor,
och startade en debatt om ekonomisk jämställdhet i Hollywood (Brady, 2016). I och
med vilken stor nyhet detta ledde till, går det här att se på hur kändisar har potential
till att styra agendan för den feministiska debatten.
Under de senaste åren har feminism i grova drag varit på tapeten i kändisvärlden,
även kallat ”kändisfeminism”. Frontfigurer för kändisfeminism är bland annat
Beyoncé Knowles och Miley Cyrus som sedan flera år tillbaka, vid flertalet tillfällen
lyft fram sig själva som feminister. Eftersom de själva specifikt kallar sig för
feminister så tar de anspråk på identiteten “feminist”, och förändrar då även
innebörden av den identiteten (Brady, 2016). Det är intressant att se på dessa då de
når ut till en sådan bred publik, och hur denna publik diskuterar och resonerar kring
feminism. Förhoppningsvis kan vi få en inblick i feminismens fortsatta utveckling.
Beyoncé Knowles är en popmusiker som varit närvarande i musikbranschen sedan
hon var väldigt ung, och ingick i gruppen “Destiny’s Child” innan hon satsade på en
solokarriär. Hon är en av världens största popstjärnor globalt och hennes turné “The
World Formation Tour” har under 2016 dragit in mer än 250 miljoner dollar. I en
intervju med Elle som kom ut under 2016, förklarade Beyoncé att hon valde att
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inkludera definitionen av en feminist i en av hennes sånger samt i sin scendekor för
att ge klarhet i vad en feminist är och står för, inte specifikt för att förklara för
världen att just hon är det (Elle, 2016). Utmärkande ställningstaganden som Beyoncé
tagit, är exempelvis då hon under MTV Video Music Awards 2016 bjöd in mödrarna
till svarta män som blivit dödade av poliser, och visade därför världen hur hon ställer
sig mot polisbrutalitet i USA.
Miley Cyrus är en popstjärna och skådespelerska som figurerat i nöjesbranschen i
USA sedan hon var ett litet barn, närmare bestämt slog hon igenom som 11-åring i
tv-serien Hannah Montana på Disney Channel där hon hade huvudrollen. Miley
började även att släppa egen musik då hon skrev på sitt första skivkontrakt som
15-åring. Efter att Cyrus brutit sig loss från Disney i vuxen ålder, har hon varit
involverad i flertalet skandaler och nakenchocker. Under 2015 ställde Cyrus upp i en
intervju med Elle där hon förklarade att hon är medveten om sin kropp och
nakenhet, och gör det för att det ger henne uppmärksamhet (Elle UK, 2015). I
samband med detta har hon även visat upp just hur bekväm hon är i den egna
kroppen då hon hållit hela live-konserter naken (Billboard, 2015). Inom feminism
har Cyrus i stora drag främst kämpat för frågor rörande nakenhet, närmare bestämt
#freethenipple som handlar om att avsexualisera kvinnors bröst, och frågor inom
LGBTQ+.
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2. Syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att analysera hur feminism artikuleras i Beyoncé Knowles och Miley
Cyrus musikvideor och hur användare på Youtube diskuterar och resonerar kring
respektive artists feministiska uttryck.
● Hur artikuleras Beyoncé Knowles feminism i hennes musikvideor?
● Hur artikuleras Miley Cyrus feminism i hennes musikvideor?
● Hur artikuleras beröm kring videorna i kommentarsfälten?
● Hur artikuleras kritik mot videorna i kommentarsfälten?
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3. Tidigare forskning
Nedan presenteras fyra artiklar som behandlar populärkulturella fenomen utifrån
sexualisering och olika feministiska perspektiv. Vid analys av Beyoncés och Cyrus
musikvideor kan dessa vara bra att ha i åtanke och återkoppla till.
3.1 Sexualisering och liberalfeminism
Linda Duits och Liesbet van Zoonen (2011) har undersökt hur 12- och 13-åriga flickor
i Nederländerna resonerar kring sexualitet. Studien tar utgångspunkt i
liberalfeminism och de debatter som förekom i Nederländerna under tiden som
studien genomfördes, och diskuterar statens involvering i diskussionen kring
sexualiserade bilder. Inom liberalfeminism är inte målet att män och kvinnor ska
dela lika på diverse positioner inom samhället i bokstavlig bemärkelse, men snarare
att alla ska hjälpas åt att arbeta mot ett jämställt samhälle. Det handlar om att var
och en ska reflektera över hur de antingen jobbar för, eller hämmar, ett jämställt
samhälle. Denna inriktning av feminism fokuserar på individen och ställer sig emot
ett samhälle där staten påtvingar jämlikhet, exempelvis genom könskvotering.
I diskussionen kring sexualitet presenteras ofta flickor som passiva offer i behov av
att beskyddas. Duits och van Zoonens forskning syftar här till att motbevisa detta då
de intervjuar 12- och 13-åriga flickor för att se på hur de ställer sig mot sexualisering.
I intervjuerna kan man se att flickor hittar olika sätt att hantera sexualisering på,
bland annat genom taktiker såsom förhandling, anpassning eller motsättning. Detta
visar på att flickor inte är passiva mottagare, utan agerar taktiskt. Något som studien
också lyfter fram är att man beroende på bakgrund och uppväxt har olika
förutsättningar för hur dessa taktiker utvecklas. Slutligen drar Duits och van Zoonen
slutsatsen att granskningen av sexualisering i den politiska sfären kommer med både
gott och ont. Å ena sidan är det positivt att dagens sexualiserade samhälle som
baseras på den hetereosexuella femininiteten uppmärksammas och lyfts fram, å
andra sidan är det stötande att presentera flickor som offer och förneka de som
kommer från en annan bakgrund och har möjlighet att stå emot och förhandla med
kulturen. Då en stor andel av Beyoncé och Miley Cyrus fans kan tänkas vara yngre
kvinnor, är det intressant att se om detta är något som man kan se spår av i
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diskursanalysen av kommentarer rörande deras feminism och sexualitet, men även
hur kändisarna förhåller sig till sexualisering.
3.2 Kändisfeminism
Jessalynn Keller och Jessica Ringrose (2015) har författat en artikel där de utforskar
hur unga kvinnor ser på kändisfeminism. Studien tar sin utgångspunkt i det som
beskrivs som nyliberal feminism, vilken främst handlar om att belysa vikten av
förmågan att göra egna val för att uppnå jämställdhet, och är desto mindre
intresserad av att se på sociala, kulturella och ekonomiska dimensioner. Bland annat
påvisas detta då Keller och Ringrose refererar till skådespelerskan Emma Watsons
inklusion i modetidningen Elle. I artikeln går det att utläsa att feminism i Watsons
ögon framförallt handlar om kvinnans rätt till att göra egna val. Detta är en vanlig
uppfattning inom kändisfeminism, vilket är en anledning till varför den ofta
kritiseras, då den osynliggör övriga maktdimensioner och konstruktioner.
I studien intervjuas unga kvinnor som ingår i en feministisk klubb på en brittisk
skola på gymnasienivå, samt som involverar sig i feministisk politik via blogg som
medium. Det som Keller och Ringrose kunde uttyda ur intervjuerna, var bland annat
att många av kvinnorna upplever det positivt att feminism lyfts fram av kändisar i
det offentliga rummet, men att de framförallt känner en skepticism mot kändisarnas
bakomliggande motiv. Den generella uppfattningen hos kvinnorna är att kändisarna
talar ut om feminism på grund av att det är fashionabelt och inte för att de
nödvändigtvis förstår sig på innebörden eller ämnar att åstadkomma något med det.
Ytterligare en poäng som de intervjuade nämner, är upplevelsen att kändisfeminism
ofta förhåller sig till nyliberal feminism för att inte skrämma bort män (Keller &
Ringrose, 2015). Det kan handla om att kändisar påpekar sin rättighet att klä sig som
de vill, men att detta ofta handlar om kläder som kan tänkas ämna att attrahera män.
På detta sätt upplevs därmed feminism och feminister inte lika hotfulla för män.
Överlag är kvinnorna i studien trots det positiva till kändisfeminism, men det som de
säger sig sakna är information till den generella publiken om vad feminism är, i och
med att kändisar ofta inte talar så djupgående om ämnet. För denna studie är Keller
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och Ringroses resultat intressant att ta i beaktande då artisternas roll i videorna
analyseras, men även responsen i kommentarerna.
Ytterligare en intressant artikel inom ämnet kändisfeminism är “Taking time
between g-string changes to educate ourselves: Sinéad O’Connor, Miley Cyrus, and
celebrity feminism”. Den är skriven av Anita Brady (2016) som återberättar och
reflekterar över en konflikt mellan Miley Cyrus och Sinéad O’Connor som ägde rum
på Twitter under 2013. Konflikten startade då Cyrus jämförde sin nyligen släppta
musikvideo för “Wrecking Ball” med O’Connors musikvideo för “Nothing Compares
2 U” från 1990. Efter Cyrus gjort denna jämförelse publicerade O’Connor ett öppet
brev som hon menade var med god vilja, där hon kritiserade Cyrus video och överlag
sexuella image. I och med publiceringen av brevet urartade en fullartad dispyt
artisterna emellan. Då bråket skedde över Twitter som är ett offentligt medium, fick
diskussionen kring feminism och sexualitet stor medial uppmärksamhet.
I Bradys studie analyseras denna fejd utifrån poststrukturalistisk feministisk teori,
vilket i grova drag handlar om att ifrågasätta kategorierna “manligt” och “kvinnligt”.
Medan feminism utgår ifrån en kvinnlig underordning, menar feministisk
poststrukturalism att detta bidrar till de dikotomier, “kvinna” och “man”, som ligger
till grund för hur vi uppfattar genusidentiteter. Poststrukturalistiska feminister avser
här att det inte är begreppen i sig som ska dekonstrueras, utan snarare de strukturer
som ligger till grund för genusidentiteterna.
Brady analyserar dispyten i kronologisk ordning med syfte att placera var tweet i en
större kontext. Återkommande i bråket, är att O’Connors ståndpunkt gång på gång
pekar på att Cyrus inte är så självständig som hon tror då hon klär sig och agerar som
hon gör. O’Connor menar på att Cyrus tror sig vara en rebell, men i själva verket gör
exakt det som skivbolag och högre uppsatta vill. Cyrus å andra sidan menar att hon
är fullt medveten om hur hon agerar och att hennes sexuella image syftar till att inge
makt till kvinnor att äga sin sexualitet. Här kan man se en tydlig klyfta mellan vad de
olika kändisarna upplever passar in inom ramen för feminism. Denna klyfta var även
tydlig utifrån den publika respons som dispyten framkallade, då det öppnades upp en
diskussion om hur man är feminist på “rätt” eller “fel” sätt. Somliga ansåg att
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O’Connors brev var mycket uppriktigt och sant för nutiden, medan andra upplevde
det som “slut-shaming”. I sin tur har även diskussionen uppkommit om huruvida
kändisfeminism är skadligt eller ej för den feministiska rörelsen överhuvudtaget, då
det är problematiskt att ta reda på vilka kändisar som är “legitima” feminister. Är
detta något som man kan se tendenser av även i Youtubes kommentarfält? Denna
skiljaktighet är intressant att vara medveten om vid diskursanalysen av
kommentarer.
3.3 Svart feminism och kändiskultur
Då denna studie syftar till att se på hur två av dagens största popstjärnor artikulerar
feminism i sina musikvideor, är det intressant att se på hur feminism förankras i en
annan musikgenre, rap, och om man kan uttyda några kopplingar dem emellan. I “A
‘Man’s Woman’?”, en artikel författad av Matthew Oware (2009), studeras låttexter
av kvinnliga rappare mellan år 1992-2000 utifrån svart feminism. Studien visar att
låtarna innehåller typiska hörnstenar förekommande inom världen av rap, nämligen
skrytande, alkohol- och narkotikakonsumtion samt dissande av samtida kvinnliga
och manliga rappare. Ytterligare något som förekommer i de kvinnliga rapparnas
låttexter är uppmuntrande inslag av “female empowerment”, eller kvinnlig styrka.
Dock visar sig artisterna även ha inslag i sina låtar som helt säger emot den svarta
feminismen. Bland annat innehåller majoriteten av låtarna självexploaterande och
objektifierande aspekter och kvinnoförnedrande textrader riktade mot andra
kvinnor. Det handlar om att artisterna presenterar sig som “en av killarna”, det vill
säga kan göra och tänka som de manliga rapparna och därmed reproducerar det
manliga idealet. I och med detta drar Oware slutsatsen att låtarna, trots inslag av
kvinnlig styrka, bidrar till att återskapa och upprätthålla en manlig hegemonisk
uppfattning om femininitet. Då denna teori förankras i svart feminism är den främst
aktuell vid analysen av Beyoncés musikvideor.
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4. Teoretiskt ramverk
Nedan presenteras de teorier som knyter an till denna studie. Först introduceras
diskursteori som ligger till grund för den metod, diskursanalys, som genomförs på
kommentarsfälten för respektive musikvideo. Diskursteori behandlar den analytiska
utgångspunkten och nyckelbegrepp. Semiotikens teoretiska utgångspunkter är näst
på tur för att lägga grund för den semiotiska bildanalys som nyttjas som metod vid
analys av musikvideorna. Härnäst förklaras feminism utifrån några utvalda
perspektiv som är relevanta vid analys av respektive artists musikvideor. Här
presenteras även teorin “den manliga blicken”, ett kritiskt perspektiv på det
förhållningssätt som visuell media skapas och reproduceras utifrån och som
objektifierar kvinnor för den manliga njutningens skull.
4.1 Diskursteori
Strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi ligger som grund till
diskursanalys som metod (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 17). Det innebär att
vårt inträde till verkligheten alltid sker via språket, och det är med hjälp av språket
som representationer av verkligheten konstrueras. Detta innebär inte att
verkligheten inte existerar i sig, eftersom innebörder och representationer är verkliga
de med (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 20). Det som däremot menas är
exempelvis att beroende på hur man talar om Beyoncé och feminism, kan detta
förklaras eller konstrueras utifrån flera olika perspektiv och diskurser. Diskurserna
åskådliggör i sin tur olika händelser som möjliga eller väsentliga. Diskursteori
grundas på idén att det sociala är en diskursiv konstruktion, vilket innebär att det
sociala är något som skapas och det sker performativt i förhållande till diskursen.
Utifrån diskursteori beskriver Winther Jørgensen & Phillips en diskurs som en
“fixering av betydelse inom en bestämd domän” (2000: 33).
Utgångspunkten i diskursanalys är den att man inte kan nå en verklighet som står
utanför diskurserna, vilket motiverar varför diskursen i sig är den som analyseras.
Vid en diskursanalys ämnar man som forskare inte att försöka ta sig “bakom” en
diskurs, utan snarare är målet att förstå sig på vad som faktiskt sägs och menas.
Alltså handlar diskursanalys inte om att sortera utsagor i sådana som är “rätt” och
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“fel”, utan snarare om att undersöka mönster som kan finnas i utsagorna och vilka
sociala konsekvenser som diverse diskursiva skildringar av verkligheten får (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000: 28).
Diskursteori utifrån Laclau och Mouffe är uppbyggt från en poststrukturalistisk
utgångspunkt som säger att en betydelse eller diskurs inte är fixerad utan konstant i
förändring som produkt av språkliga händelser. Inom en aktiv språkanvändning
kombineras olika tecken till olika konstellationer, det vill säga artikuleringar som
Laclau och Mouffe beskriver dem, och får på så vis olika innebörder. Språket ses på
grund av detta som ett socialt fenomen som är meningsskapande för tecken.
Det finns flera viktiga begrepp inom diskursteorin, där moment är ett sådant.
Moment är tecken som är artikulerade och innehar en mening i diskursen. Deras
betydelse fixeras genom separation från varandra (Winther Jørgensen & Phillips,
2000: 33). Som exempel blir en kvinna en kvinna på grund av att hon inte är en man.
Momentet får alltså sin betydelse i vad det inte är samt genom vad det likställs med.
Element är ett begrepp med flertydig beskrivning och som till skillnad från moment
är ett tecken utan en fixerad betydelse inom diskursen (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000: 35f). Dessa är inte särskilt viktiga förrän de kontextualiseras och
ställs i relation till andra tecken. Detta är definitionen av en artikulation enligt Laclau
och Mouffe - artikulationer är sådana praktiker som skapar relationer mellan
element och är på så sätt betydelseingivande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:
35f). Tills dess att element fastställs relationellt i en artikulation, räknas de som
flertydiga. Syftet i diskursen blir här att fixera elementens betydelse och göra dessa
till moment via uteslutning av dess flertydighet. Då ett element fixeras sker något
som kallas för tillslutning. Vid en tillslutning kan momentet ännu förändras då
diskurserna förändras eftersom att tillslutningen inte är absolut (Winther Jørgensen
& Phillips, 2000: 34f). Ett element som i extra hög grad är öppet för att tillskrivas
innebörd kallas för flytande signifikant. Flytande signifikanter är sådana tecken som
olika diskurser kämpar för att ge en mening på just sitt specifika sätt. Dessa kan
jämföras mot moment som har relativt fixerade betydelser (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000: 35ff). En diskurs ses som fullständig när alla tecken inom den har
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blivit till moment. Detta händer då momenten har reducerats ner till allt de inte är,
och då potentiella betydelser uteslutits för att uppnå en entydighet (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000: 33).
Ett tecken med priviligerad position inom en diskurs kallas för nodalpunkt. Man kan
även kalla en nodalpunkt för ett knuttecken. Knuttecken är tomma tills dess att de
knyts samman med andra tecken genom ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000: 57f). Andra tecken som moment och element organiseras och får sin
betydelse kring nodalpunkter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 33). Som ett
exempel skulle “feminism” kunna vara en nodalpunkt. Detta innebär att “feminism”
är det priviligerade tecken som de övriga momenten och elementen blir betydande
utifrån. Ordet får dock sin betydelse först då det knyts an via ekvivalenskedjor till
betydelsebärande moment som exempelvis “jämställdhet”. Momenten är dock
bundna av diskursen och tecken som associeras med “feminism” kan variera häftigt.
Ett annat knuttecken är mästersignifikant vilket är identitetsorganiserande, till
exempel “kvinna”. Slutligen är även myter ett knuttecken. Myter organiserar sociala
rum och kontexter, exempelvis “västvärlden” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:
58).
Inom diskurser förekommer alltid positioner som subjekt kan ockupera, och med
positionerna följer vissa förväntningar om hur man ska bete sig. Som exempel har vi
positionerna producent och konsument som kommer med olika förväntningar och
auktoritära nivåer. Laclau och Mouffe menar att en diskurs aldrig kan upprätta sig så
absolut att den blir en ensam diskurs som strukturerar allt det sociala. Flertalet och
motstridiga diskurser är alltid närvarande. Ett subjekt som innehar en
subjektsposition i en diskurs, kan ha en motsägande subjektsposition i en annan.
Subjektet kan dessutom vara fragmenterat då det är positionerat på flera platser
inom olika diskurser. Till exempel kan en och samma kvinna vara mor, dotter och
syster vid en och samma familjemiddag. Detta kan ske utan att man ens märker eller
tänker på det. Om motsägande diskurser samtidigt strävar efter att arrangera en och
samma sociala sfär interpelleras man i skilda positioner vid samma tillfälle. Detta
kan uppstå då man står vid ett vägskäl och måste prioritera en dimension framför en
annan, till exempel att Beyoncé i vissa fall väljer att hävda sig som ‘kvinna’ framför
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‘svart’, och vice versa. Vid ett sådant val är subjektet överdeterminerat, alltså då en
konflikt uppstår och subjektet positioneras av flertalet motstridande diskurser
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 48f).
4.2 Semiotik
Då denna studie syftar till att studera musikvideor är det relevant att genomföra en
semiotisk bildanalys och nedan presenteras metodens teoretiska grundbultar.
En av semiotikens upphovsmän, Ferdinand de Saussure, var verksam under början
av 1900-talet. Han menade att språk är uppbyggt av teckensystem som förklarar ting
och att allt som går att tolka är tecken. Ett tecken består av två egenskaper, det
betecknade samt det betecknande. Det sakliga innehållet av ett ting är det
betecknade, och det betecknande är benämningen eller namnet för tinget i fråga.
Exempelvis är det fysiska innehållet “mikrofon” det betecknade, medan det givna
namnet “mikrofon” i sig är det betecknande (Ekström, 2008: 19ff).
Vid semiotiska studier är tre huvudområden i fokus. Som första område har vi
tecknet, där man studerar olika varianter av tecknet i fråga och dess olika sätt att
förmedla budskap på. Här är det bra att vara medveten om att det är människan som
har konstruerat tecken och förstås enbart genom detta användningssätt. Nästa
område handlar om vilka koder och system som tecknet är konstruerat inom: vilka
som utvecklats från ett samhälles eller kulturs krav, eller genom tillgängliga kanaler
för överföring av dom, till exempel. Som tredje område menas de kulturer där
tecknen verkar (Fiske, 1997: 61).
Inom semiotiken undersöks kommunicerande medel som text, video, bild, med flera.
Fokus här ligger på tecken, det vill säga allt som går att tolka (Ekström, 2008: 17).
Vanligt i dagsläget är multimodalitet, vilket betyder att ett och samma medel kan
bestå av en flera olika uttryck, till exempel film, ljud, med mera (Ekström & Larsson,
2010: 234) Då denna studie syftar till att analysera musikvideor är detta aktuellt då
de inkluderar flertalet uttryck som mynnar ut i en specifik produkt.
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4.3 Feminism
Nedan presenteras ett par tankemönster som förekommer inom feminismens ramar
som har varit, och även är, viktiga för att förstå hur feminister tolkar och förhåller sig
till omvärlden. Dessa är viktiga vid analyserna då de visar hur de två artisternas
kändisfeminism förhåller sig till olika strömningar av feminism.
4.3.1 Radikalfeminism
Under 1960-talet uppstod radikalfeminismen i USA, Europa och Australien. Denna
form av feminism hävdar att kvinnoförtryck är den mest omfattande typen av
förtryck, och att det yttras i form av mäns kontroll av kvinnor i hemmet, sexuellt
förtryck, kvinnomisshandel samt kvinnoförakt. Utmärkande för radikalfeminismen
är att begreppet patriarkatet lanserades, vilket har blivit till en grundbult i dagens
feministiska tänkande (Gemzöe, 2002: 45f).
Patriarkatet förklarar ett maktförhållande där män dominerar över kvinnor i
samhällets alla områden. Då det är så genomgående i hela samhället upplevs det
naturligt och blir därmed osynligt. Redan från tidig ålder skolas kvinnor in i det här
tänket och blir under sin skolgång, via litteratur och religion, påminda om kvinnors
underordning, och på detta sätt osynliggörs patriarkatet. Det främsta uttryck
patriarkatet använder är förtryck av kvinnors sexualitet, där det största hotet är
våldtäkt.
Forskare och debattörer inom radikalfeminismen menar på att kvinnoförtrycket
upprätthålls genom heterosexualitet. Detta på grund av att kvinnor redan från ung
ålder blir indoktrinerade av att sexuellt tända på att inta en underordnad position,
och män en överordnad. Maktförhållandet som åsyftas här är igenkännligt från
porrindustrin. Tollin och Törnqvist skriver i sin bok “Feministisk teori i rörliga
bilder” (2005) om Andrea Dworkin och Catharine A MacKinnon, två kända
radikalfeminister, och hur de ställer sig emot pornografi. Enligt dem målar porren
upp en bild av sexualitet där kvinnlig plåga och underordning är upphetsande och
njutbar för män, men även för kvinnor (Tollin & Törnqvist, 2005: 58). Genom detta
påstår radikalfeminister att våldtäkt normaliseras och på sina håll till och med ses
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som underhållande. Ytterligare syftar patriarkatet till att ekonomiskt exploatera
kvinnor för att kunna hålla dom beroende av män. En viktig aspekt för
radikalfeminismen under 1960-talet var att hålla ett mått av separatism, det vill säga
att ena kvinnor i grupp utan någon som helst inblandning av män. Man gjorde detta
för att stärka kvinnorörelsen.
Övergripande för radikalfeminismen kan man säga att skildringar av kvinnlig sexuell
underordning ses som uttryck för patriarkalt symboliskt våld.
4.3.2 Postfeminism
Postfeminism förklarar Angela McRobbie som en gren inom feminism där kvinnor
upplever att de inte vill kalla sig själva för feminister då de känner att det håller
tillbaka deras frihet att utforska och leva ut, exempelvis sexuellt. Denna gren ställer
sig som en motreaktion till tidigare strömningar av feminism då den inte längre tar
den feministiska kampen, utan ser det som att den redan är uppnådd. Dessa kvinnor
känner sig inte bundna längre. De har jobb, egen inkomst och är inte i behov av män
för att försörja sig, vilket i sin tur innebär att de är sexuellt oberoende att göra vad de
vill och med vem de vill. En anledning till varför det är vanligt att postfeminister inte
vill kalla sig feminister per se, handlar om att de upplever att de inte längre kan gå ut
och leta kärlek, män och göra som de vill (McRobbie, 2004). McRobbie menar att
postfeminister är medvetna om hur kön tillskrivs diverse egenskaper och roller, men
att de önskar kunna leva ut sin sexualitet utan en inblandning av politik.
Förhållningssättet till sex är alltså väldigt ledigt inom postfeminismen och ställer sig
därmed helt emot de äldre feministiska strömningarnas kritiska synsätt (McRobbie,
2004).
4.3.3 Svart feminism
Svarta feminister i USA har sedan länge kritiserat den “vita feminismen” i dess
omedvetenhet om rasism och på så sätt även anklagat den för att vara rasistisk i sig.
Feminism har generellt främst utgått ifrån vita medelklasskvinnor och fastän det har
funnits en viss grad av medvetenhet så har det inte varit nog. Då den stora skillnaden
som de arbetade för handlade om just könsskillnaden, hamnade övriga skillnader i
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skymundan, såsom etnicitet, ålder, klass, med flera (Gemzöe, 2002: 152ff). Kvar var
alltså den vita medelklasskvinnan. Svart feminism ifrågasätter en sådan feminism
som säger att man måste se sig själv som kvinna först och främst, och därefter
etniska tillhörighet, kultur och historia (Gemzöe, 2002: 154).
I “Selling Hot Pussy” (2003) förklarar bell hooks hur den svarta kvinnans kropp
historiskt sett uppfattats som mindre attraktiv än den vita kvinnans. Vanligen har
den svarta kvinnan porträtterats som sexuellt frisläppt, vilket har lett till förstärkta
negativa stereotyper. I dagens medielandskap objektifieras den svarta kvinnans
kropp på ett sätt liknande till hur de nakna kropparna av kvinnliga slavar
reducerades ned till objekt på marknader förr i tiden. På detta sätt berövas kvinnorna
av sin person och mänsklighet. hooks berättar även om Sarah Baartman, en
sydafrikansk kvinna som ställdes ut som en attraktion på utställningar i Europa
under 1800-talet. Anledningen till detta var att visa upp hennes stora bakdel, där
storleken sades vara ett belägg för afrikaners ökade sexdrift. Sedan denna tid har
fascinationen av den svarta kvinnans bak hängt kvar. Denna fascination är som mest
närvarande inom musiksfären, där afroamerikansk populärkultur är allra vanligast
med att lyfta fram bakdelen i låttexter och visuella inslag. hooks menar dock här att
kvinnorna målas upp som aktiva personer, istället för passiva objekt. På detta sätt
utmanas den bild som finns av bakdelens hudfärg och utseende som något skamligt.
Men genom att fokusera på just baken så lemlästas den svarta kvinnans kropp
fortfarande och drar sig inte från sexistiska och rasistiska representationer. I
populärkultur har svarta kvinnor tagit till sig och anammat de negativa stereotyperna
för att försöka kontrollera, eller om inte annat, skörda nyttan av dem (hooks, 2003:
123f).
Ytterligare beskriver hooks hur det existerar en crossover-appeal, som bland annat
besitts av de svarta supermodellerna Iman och Naomi Campbell. Det innebär att den
vita publiken attraheras då västerländska utseendemässiga drag beblandas med
fördomen om en svart primitiv sexualitet. Först då den svarta kroppen kan liknas till
den vita upplevs den som vacker och åtråvärd för samhället (hooks, 2003: 129f).
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4.3.4 Den manliga, samt kvinnliga, blicken
I essän Visual Pleasure and Narrative Cinema myntade Laura Mulvey begreppet
“den manliga blicken”. Det presenteras som ett förhållningssätt som män, det vill
säga betraktarna i detta fall, har till kvinnor, som blir de betraktade. Populärkultur
som skapas inom ramen för patriarkala samhällen formas efter “den manliga
blicken” (Mulvey 1989: 18f). I praktiken innebär detta att medialt innehåll, till
exempel film, är skapat utifrån en aktiv identifikationsprocess för män och en passiv
för kvinnor.
Teorin har uppkommit via psykoanalytiska termer vilka handlar om att det är möjligt
att finna njutning i betraktelse. Denna njutning uppkommer då den betraktade
utnyttjas för att uppnå visuell sexuell stimulering, eller då betraktarens ego
identifierar med den betraktade (Mulvey, 1989: 18). Inom populärkultur utformas
alltså huvudkaraktärer för att vara den som män ska kunna relatera till, och
innehållet i sig anpassas efter männens preferenser. Då det är dessa preferenser som
prioriteras så förblir kvinnor objektifierade då de gestaltas som passiva intressen för
männens sexuella åtrå (Mulvey, 1989: 19f). Det är delvis på grund av detta som
kvinnor associeras till passivitet och män med aktivitet.
Forskaren Liesbet Van Zoonen ställer sig delvis mot det som Mulvey presenterar i sin
teori, då hon anser den vara för generaliserande. “Den manliga blicken” förklarar det
som att män är aktiva och tittar på kvinnor som är passiva. Detta gör att män och
kvinnor blir synonyma till “manligt” och “kvinnligt”. Van Zoonen menar också på att
man faller i led med patriarkatet där kvinnors röster och upplevelser tystas då man
säger att en kvinna inte kan vara betraktare (Van Zoonen, 1994: 91f). Då denna
studie ser på Beyoncé och Miley Cyrus artisteri är det viktigt att ha detta i åtanke,
eftersom en stor skara av deras följare tillhör en kvinnlig publik. Den kvinnliga
publiken tillåts vara betraktare som finner njutning genom skildringar av starka
kvinnliga karaktärer.
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5. Material och avgränsning
För denna studie har beslutet tagits att använda ett icke-slumpmässigt,
ändamålsenligt urval, för att på ett genomtänkt sätt besvara studiens syfte och
frågeställningar på bästa möjliga sätt (Hartman, 2004: 284). Materialet finns
publicerat på plattformen Youtube. Totalt kommer 2 musikvideor från vardera artist
att analyseras, samt har totalt cirka 1500 av de senaste kommentarerna per video
samlats in och därefter tematiserats.
Som ett förtydligande syftar studien inte till att jämföra hur de två popstjärnornas
feminism artikuleras i helhet, utan istället till att se hur just deras respektive
feminism artikuleras genom deras musikvideor och vad åskådarna väljer att lyfta
fram i kommentarsfältet på Youtube. De kommentarer som kommer till att räknas in
i studien är sådana som är relevanta och kommenterar innehållet i videon och/eller
feminism. Ännu ett krav är att kommentarerna är på engelska då detta är det
vanligast förekommande i kommentarsfälten.
De musikvideor som analyseras är:
Beyoncé - Sorry [4:25] 191 835 227 visningar (skriven av Wynter Gordon,
Sean Rhoden och Beyoncé Knowles)
Beyoncé - Drunk in Love (Explicit) ft. JAY Z [6:22] 408 189 838 visningar
(skriven av Beyoncé Knowles, Noel Fisher, Shawn Carter, Andre Eric Proctor,
Rasool Ricardo Diaz, Jordan Asher, Brian Soko, Timothy Mosley och Jerome
Harmon)
Miley Cyrus - Wrecking Ball [3:42] 873 288 279 visningar (skriven av
Lukasz Gottwald, Maureen “Mozella” McDonald, Kiyanu Kim, Stephan Moccio,
Sacha Skarbek och Henry Walter)
Miley Cyrus - We Can’t Stop [3:32] 746 671 357 visningar (skriven av Mike
L. Williams II, Pierre Ramon Slaughter, Timothy Thomas, Theron Thomas, Miley
Cyrus, Douglas Davis och Ricky Walters)
(Antalet visningar är hämtade den 2017-02-20)
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Det var med det självtitulerade albumet “Beyoncé” från 2013 som Beyoncé offentligt
tog ställningstagande som feminist då hon inkluderade ett ljudklipp från
Chimamanda Ngozi Adichies tal “We should all be feminists” som hölls för TEDxtalk
under 2012. Detta album har bland annat varit en stark bidragande faktor till
diskussionen om feminism och kändisfeminism som har uppkommit på senare år. På
grund av detta har valet gjorts att utgå från hennes två senaste album, och därefter
har de två mest populära musikvideorna från hennes officiella Youtubekonto,
beyonceVEVO, valts ut.
2013 var även det året då Miley Cyrus bland annat förklarade att hon känner sig som
en av de “största feministerna i hela världen” (BBC, 2013). Med detta i åtanke, har
musikvideor valts ut genom att se på de som uppladdats från och med 2013, och med
flest visningar på hennes officiella konto på Youtube, MileyCyrusVEVO.
Båda artisternas feministiska ställningstaganden återkommer i flera olika forum,
men i denna studie placeras deras musikvideor i fokus utifrån en
popularitetssynvinkel. Då studien syftar till att se på hur användare på Youtube
diskuterar och resonerar, måste jag se på de spridningskanaler som artisterna har
och som når ut till flest människor, vilket i detta fall är deras musikvideor. Med den
generella publiken åsyftas alla som kan tänka sig ta del av dessa låtar och
musikvideor, vare sig det handlar om fans, alldagliga lyssnare eller anti-fans. På
Youtube är det möjligt för vem som helst att skapa sig ett konto och tycka till om de
videor som personen i fråga tar del av. Detta gör att det inte är relevant för mig att
titta närmre på varje specifik användare som kommenterar på videorna. Då
artisterna är väldigt öppna med sin feminism i intervjuer är det istället intressant att
se på hur detta kommuniceras ut, visuellt i samspel med deras musik, i deras egna
musikvideor. Musikvideorna analyseras i helhet för att återge en sådan korrekt bild
av innehållet som möjligt.
5.1 Materialbeskrivning
Nedan följer korta presentationer av innehållet i var musikvideo som analyseras.
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5.1.1 Beyoncé - Sorry
En monolog hålls över musiken av en speldosa. Svarta kvinnor utsmyckade med vita
ansikts- och kroppsmålningar dansar sittandes i en buss. Härnäst visas en herrgård,
med panorering på både ut- och insidan. Kvinnor sitter ned i husets korridorer,
samtliga mörkhyade. Kameran följer en svart kvinna som går nedför en trappa och
nedför en korridor som leder till ett rum där Beyoncé sitter på en stol liknande en
tron. Många mönstrade utstyrslar i videon som visar upp kvinnornas ben.
Synkroniserad dans och rörelser förekommer, såsom att hålla upp långfingret till
kameran. Kvinnorna skakar sina rumpor till och från. Dansen blir mer och mer livlig,
och Beyoncé kan ses le mer och mer allt eftersom videon fortskrider. I en scen mot
slutet sitter hon på golvet i bikini. Upp emot sista scenen kan hon ses dansa hackigt,
likt en robot, och avslutar med att vända sig mot kameran och stirra rakt in i den.
5.1.2 Beyoncé - Drunk In Love (Explicit) ft. JAY Z
Beyoncé går längs en strand i en skir klänning, med en bikini undertill. Hennes hår
är rufsigt och sminket är utsmetat. I delar av videon bär hon på en stor trofé, vilken
ser ut att vara hämtad från en skönhetstävling. Hennes kropp är särskilt ofta i fokus.
Största delen av videon rullar och dansar sångerskan runt i sanden och vattnet.
Hennes blick är ofta fixerad i fjärran, och ögonkontakt med kameran förekommer
sällan. Jay Z är med en kortare stund mot slutet. Han är klädd i en vit t-shirt, med en
stor kedja hängandes över nacken och en keps bak och fram. Han undviker
ögonkontakt med kameran, medan Beyoncé har desto mer ögonkontakt från och
med att han dyker upp. Beyoncé tittar på honom, men han tittar åt sidan och nedåt
genom hela sekvensen. I ett par scener ses hon under hans arm eller sticka fram
huvudet över hans axel.
5.1.3 Miley Cyrus - Wrecking Ball
Inleds med en närbild av Miley Cyrus som gråtandes sjunger, med blicken rakt mot
kameran. Bilder ur denna scen återkommer sedan igenom hela videon. Härnäst står
hon och håller i en slägga i ett betongklätt rum. Hon är iklädd ett vitt linne, vita
trosor och ett par bruna kängor. Cyrus stryker släggan mot sin mun, och går därefter
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bort från rummet samtidigt som en rivningskula slår mot väggen av rummet hon just
befunnit sig i. Hon behåller ögonkontakt med kameran då hon går från rummet.
Härnäst rider hon på rivningskulan och biter sig i läppen. I nästa scen rider hon än
en gång på rivningskulan, men denna gång utan kläder. Överlag gör hon många
strykande rörelser med sitt ansikte mot kedjan genom hela videon, och kan till och
från ses slicka på släggan. Panoreringar över hennes kropp förekommer, framförallt
då hon ligger ned i stenröset.
5.1.4 Miley Cyrus - We Can’t Stop
Inledningsvis klipps någonting likt en fotboja av. En högtalare är sedan i fokus,
tillsammans med Cyrus guldiga manikyr och smycken. Hon ses placera en “grill”, det
vill säga ett tandsmycke, på hennes nedre tandrad. Härnäst kan hon ses ligga ned i
en säng, med ögonkontakt till kameran. Emellan de scener då Cyrus kan ses sjunga
med i låten förekommer blandade videoklipp, bland annat ett där en man äter en
macka med sedlar som fyllning och en där en kvinna skär av sig ett par fejkfingrar.
Cyrus och ett par dansare kan ses dansa med björnar på ryggen. Kameran panorerar
över hennes kropp då hon ligger ned i sängen och slingrar sig. I en scen står hon och
skakar rumpa tillsammans med tre svarta kvinnor i rummet. Senare drar Cyrus ett
uppstoppat djur i ett guldkoppel samtidigt som hon bär en pälskappa. Detta klipper
sedan till att hon poserar i en pool med en barbie, där båda är iklädda samma sak,
nämligen en genomskinlig baddräkt som täcker brösten. Denna barbie kysser hon
strax därefter. Generellt är det många människor som cirkulerar i videon och de
flesta ser ut att vara jämnåriga med Cyrus.
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6. Metod
Studien syftar till att analysera hur Miley Cyrus och Beyoncé Knowles artikulerar
feminism i sina musikvideor samt hur användare på Youtube diskuterar och
resonerar om det som de kommunicerar. Semiotik handlar om att se på hur mening
skapas, vilket gör att semiotisk bildanalys lämpar sig bra vid analys av vardera artists
musikvideor. För att däremot se på hur publiken diskuterar om musikvideorna,
genomförs en diskursanalys av kommentarer från Youtube-användare.
Denna studie är kvalitativ då den ser till att undersöka innehållet av dessa
musikvideor som har nått ut till flera miljoner människor världen runt, samt genom
ett fokus på vad det är som publiken diskuterar kring och lyfter fram utifrån
videoklippen.
6.1 Semiotisk bildanalys
För en semiotisk bildanalys är denotation, konnotation och myt nyckelbegrepp.
Dessa begrepp är viktiga för att lyckas analysera genom vilka beståndsdelar videon är
visuellt uppbyggd genom och vad dessa kommunicerar.
Vid analys av en bild innebär denotativ nivå att man beskriver det man ser på bilden,
fritt från värderingar och djupare förståelse. På konnotativ nivå däremot tolkar man
bilden utifrån den kulturella förförståelse som man besitter (Ekström & Larsson,
2010: 18f). Med begreppet myt så syftar man på konnotativ nivå på vidsträckta
kulturella uppfattningar. Det är vanligt att produkter såsom texter, bilder, och så
vidare är skapade för att förmedla en specifik kulturell mening. Detta kan man
urskilja då världen ofta delas upp i dikotomier såsom man-kvinna, hög-låg och
bra-dålig. Det är tack vare myten som dessa maktordningar upprätthålls och
presenteras som något naturligt, till exempel synen på vad som är manligt och
kvinnligt (Ekström, 2008: 24f).
För att beskriva teckens innebörd används begreppen ikon, index och symbol. En
ikon ser ut som sitt objekt, och tecknet bestäms alltså av objektet. Index har en direkt
koppling mellan objekt och tecken. I verkligheten har de ett direkt samband. Symbol
däremot har inget direkt samband mellan objekt och tecken, men människor har gett
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dem en betydelse. Symboler har med andra ord ingen fysisk likhet med det som de
symboliserar (Fiske, 1997: 69ff). Som exempel på samtliga, kan tecknet för kvinna
förklaras utifrån begreppen. En ikon för “kvinna” skulle kunna vara skylten man letar
efter då man markerar damtoaletten, det vill säga en streckgubbe med kjol. Index för
kvinna skulle däremot kunna vara ett faktiskt fotografi av en kvinna. Venussymbolen
som består av en ring med ett nedvänt kors undertill symboliserar tecknet “kvinna”,
men har ingen egentlig fysisk likhet till det som symboliseras.
Till en början analyseras musikvideorna utifrån den denotativa nivån, det vill säga
att de beskrivs ingående och objektivt utifrån det som man kan uppfatta med det
blotta ögat. Det handlar om att utan värderingar noterar människor, miljöer och
objekt som förekommer. Dessa är presenterade i “5.1 Materialbeskrivning” ovan.
Den konnotativa nivån analyseras härnäst. Här presenteras betydelser och
anknytningar som går att uttyda i texterna, det vill säga konnotationer som en större
skara människor inom en kulturell radie lär associera till. Vid analysen undviker man
privata associationer, sådana som man troligen är ensam om eller enbart ett fåtal
andra personer lär förstå innebörden av i och med att de är oväsentliga för det
ämnade budskapet (Carlsson & Koppfeldt, 2008: 18f).
6.2 Diskursanalys
Vid tillämpning av diskursanalys är det viktigt att forskaren är medveten om att teori
och metod är sammanflätade och accepterar metodens fundamentala filosofiska
villkor (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 10). Som nämnts tidigare, åsyftar inte
en diskursanalys att presentera sanning eller osanning, det handlar istället om att se
huruvida det existerar mönster i yttranden och hur sociala identiteter skapas
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 28).
Denna studie avser att undersöka hur artisternas feminism tolkas utifrån de
kommentarer som existerar för respektives kommentarsfält för vardera av deras
musikvideor. Vad är det som Youtube-användarna aktivt väljer och tar sig tid till att
kommentera på? Som hjälp vid analysarbetet har ett fåtal analysfrågor tagits fram.
Deras uppgift är att underlätta vid genomsökningen av materialet, det vill säga
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kommentarerna, för att sålla ut de som är relevanta för studien. Analysfrågorna
menar inte att besvara frågor i sig, utan ämnar till att vägleda vid läsning och
kodning.
-

Vilka teman kan urskiljas ur kommentarerna?

-

Vad är mest centralt inom varje/respektive tema?

-

Vilka handlingar är feministiska?

-

Vad kritiseras?

-

Vad hyllas?

Nyckelbegrepp är här nodalpunkt, element, moment, artikulation och
ekvivalenskedja. De är i centrum för analysen som siktar till att förklara relationen
mellan de olika tecknen och teman som utläses. Nodalpunkt avser här att finna
tecken som har en högre position och som skapar ett sammanhang för andra tecken.
Element och moment används i syfte att se hur identiteter skapas och vad för tecken
som därefter kopplas till identiteterna i fråga. Processen då element och moment
relateras till varandra kallas artikulation och används för att tydligare påvisa när och
hur det sker. För att lyckas få en helhetsbild av vilka tecken som hör samman
används ekvivalenskedja.
6.3 Metoddiskussion
Inom vetenskapliga undersökningar är det viktigt att inkludera diskussioner om
vetenskaplighet och giltigheten av de använda måtten i forskningen. Vanligt
förekommande mått är här validitet och reliabilitet. Validitet är det mått som ser på i
vilken utsträckning som studien i fråga undersöker det som åsyftas, och reliabilitet
mäter huruvida resultaten i fråga är tillförlitliga och kan replikeras med ungefärligt
identiska resultat (Halvorsen, 1992: 42).
Då man undersöker verkligheten utifrån en socialkonstruktivistisk synvinkel innebär
det att man ser på verkligheten som ombytlig och oregelbunden. Detta innebär att
man kan beskriva verkligheten på flera olika sätt utifrån flera olika perspektiv. I och
med detta baseras validiteten och reliabiliteten beroende på om resultaten är
tillförlitliga från andras ögon. För att säkerställa detta presenteras teori och metod
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som går hand i hand med varandra, samt genom att vara så transparent som möjligt.
Det är även här viktigt att så noggrant som möjligt förklara hur insamling av material
och analys går tillväga. För att uppnå god validitet och reliabilitet har den valda
teorin kopplats till forskningsproblemet.
Då denna studie ser på den sociala verkligheten som är i ständig förändring är det
problematiskt att säga om studien är replikerbar. Även om någon annan så skulle
följa exakt samma steg som förekommer i denna studie så är det inte säkert att denne
skulle få samma resultat. Här spelar reflexivitet in, vilket handlar om att resultaten
är beroende av den roll som forskaren har, eftersom forskaren ingår och tar del av
den diskurs som hen själv undersöker. På grund av detta kan tolkningar förekomma
som är olika andras. Dock när man har en medvetenhet om detta och sin egna roll i
studien, kan man sträva efter att vara så tydlig som möjligt då man redovisar de
slutsatser man tar och hur man nått fram till dom (Winther Jørgensen & Phillips,
2000: 111f).
Som nämnts tidigare så bygger denna studie på ett ändamålsenligt urval i syftet att ta
reda på hur Beyoncé och Miley artikulerar sin feminism i musikvideor samt i hur
användare på Youtube artikulerar beröm och kritik. I urvalet har inte ett
representativt stickprov gjorts, vilket gör att man inte kan påstå att resultatet säger
något om det generella. Eftersom Youtube-användarna inte undersöks närmre, kan
man inte heller veta hur representativiteten ser ut på det planet. I kvalitativa studier
ämnar man för övrigt inte att tala om det generella, utan syftar till att skapa
förståelse.
I presentationen av vardera diskursanalys hålls Youtube-kommentarerna anonyma
för att skydda den personliga integriteten. Att behålla användarnamnen skulle inte
heller bidra med något till studien.
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7. Analys och resultat
I följande kapitel presenteras analys och resultat. Det inleds med en semiotisk
bildanalys av Beyoncés musikvideor, för att sedan övergå till en diskursanalys av
kommentarer publicerade för dessa videor. Likadant presenteras först en semiotisk
bildanalys av Miley Cyrus videor, följt av en diskursanalys av deras kommentarsfält.
7.1 Semiotisk bildanalys: Beyoncé
Den semiotiska bildanalysen syftar till att besvara hur Beyoncés feminism artikuleras
i hennes musikvideor. De teman som har kunnat urskiljas ur videorna är sexualitet,
“female empowerment”, etnicitet och relation till män. Sexualitet behandlar hur
Beyoncé porträtteras i sina egna musikvideor och “female empowerment” syftar till
att lyfta fram element Beyoncé använder sig av för att visa upp en styrka i
egenskapen av att vara kvinna. I svenskan finns inget ord som är riktigt lika tydligt
och därmed används termen “female empowerment”. Sedan presenteras etnicitet
vilket är relevant då man ser på hur Beyoncé som svart popstjärna framhåller sin
etnicitet i videorna. Slutligen ser man på relationen till män för att se hur Beyoncé
presenterar sig i den heterosexuella rollen, exempelvis i kontrast till hennes roll inom
female empowerment.
7.1.1 Sexualitet
I “Drunk in Love (Explicit) ft. JAY Z” är sexualitet ett mycket framstående ämne.
Majoriteten av tiden kan Beyoncé ses rulla runt på en strand iklädd en skir klänning
med bikini undertill. Flertalet panoreringar över hennes kropp förekommer, där
hennes hår täcker ansiktet. En annan observation är att hennes blick ofta fixeras
någonstans bortom kameran, istället för att titta rakt in i den. Anledningen till detta
kan tänkas vara att hon tittar på Jay Z, som dyker upp halvvägs in i videon. Det kan
också handla om att hon försöker förföra och locka till sig honom. Då han väl
uppenbarar sig kan hon ses titta på honom flertalet gånger och desto mer sällan ut i
fjärran, vilket styrker detta.
Detta kan sägas samspela med Mulveys teori om den manliga blicken, då hon låter
sig objektifieras för att visuellt ge sexuell njutning till mannen. Dock, om hon “låter
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sig objektifieras” så innebär det att hon gör ett aktivt val, vilket på så sätt inte riktigt
faller inom ramarna för Mulveys teori. Alltså kan det också här tolkas som att
Beyoncé gör ett aktivt val i att försöka förföra mannen, men respektives utstyrsel
problematiserar detta perspektiv. Beyoncé är, som tidigare nämnt, i en genomskinlig
klänning med bikini under, utsmetat smink och rufsigt hår. Jay Z däremot är klädd i
en vit t-shirt, keps och stora kedjor över nacken. Det här förstärker en myt om att
kvinnan måste snygga upp sig för sin man och investera desto mer tid i sitt utseende
än mannen gör gentemot kvinnan. Just detta sätt att snygga upp sig på kan också
tänkas spela på att Beyoncé vill visa sig sexuellt tillgänglig eftersom utstyrseln är
mycket avslöjande. Detta sätt att inkludera uppmuntrande inslag av female
empowerment, men även inslag av självexploatering och objektifiering går att likna
till Owares studie om kvinnliga rappare där sällan den ena förekommer utan spår av
den andra.
I låten förekommer en omtalad vers av Jay Z, som lyder:
“I'm Ike, Turner, turn up / Baby no I don't play / Now eat the cake, Anna Mae / I said
eat the cake, Anna Mae”
Den refererar till en scen som förekommer i filmen “What’s Love Got to Do with It”
från 1993, vilken handlar om Tina och Ike Turners destruktiva förhållande förpestat
av fysisk och psykisk misshandel. I scenen ifråga försöker Ike att tvinga Tina, vars
riktiga namn är Anna Mae, att äta en tårta som han har beställt på restaurang. Det
slutar med att Ike fysiskt pressar upp tårtan i Tinas ansikte, medan deras sällskap
inte vågar stå upp mot honom, utan också ger henne rådet att äta tårtan. Jay Z
förklarar sig själv som Ike Turner i scenariot och Beyoncé som Anna Mae, vilket från
Jay Zs håll kan tänkas vilja visa vem det är som bestämmer. Då denna vers
accepterades att ingå i låten, kan det även tänkas att Beyoncé på sätt och vis godkänt
att porträtteras som underordnad och utsatt. Detta förutsatt att man tror att Beyoncé
själv styr över den egna musiken. Denna del kan också tänkas presentera en myt om
att män misshandlar kvinnor i förhållanden - en myt som säger att kärleken är galen.
Här kan man ifrågasätta vad kärlek faktiskt är och vad det feministiska vore att göra.
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Ytterligare så går denna vers emot en av de viktigaste ståndpunkterna inom
radikalfeminism, nämligen normalisering av våldtäkt. Radikalfeminister ställer sig
emot hur kvinnlig underordning presenteras som upphetsande, och det är just vad
denna sekvens kan tänkas måla upp då en sådan här referens inkluderas i en poplåt
utan att problematisera budskapet och dessutom ha en sådan sexuell karaktär på
videon.
I “Sorry” förekommer en monolog som hålls av Beyoncé. Hon talar till sin make och
spekulerar kring vad han kommer att säga på hennes begravning då han kommer att
ha tagit hennes liv. Hon förklarar här att hon känner att han tar henne för givet och
kommer att gå miste om "the most bomb pussy". Detta skulle kunna liknas vid
självskryt som förekommer i manliga och kvinnliga rappares låtar enligt Owares
(2009) studie. Det kan tänkas vara en direkt koppling också till det faktum att
hennes make, som hon här talar om och till, är den kända rapparen Jay Z. På detta
sätt talar hon till honom på det sätt han är van vid på sin hemmaarena, på rapscenen.
Den kvinnliga tennisspelaren Serena Williams förekommer i musikvideon för “Sorry”
i ett par scener där hon kan ses twerka, dansa, ofta på huk där hon skakar sina höfter
och stjärt. Samtidigt som hon gör detta stirrar hon rätt in i kameran och det
signalerar att hon är i kontroll av sina (sexuella) handlingar. Det här går i linje med
de teorier bell hooks nämner inom svart feminism där svarta kvinnor porträtteras
som aktiva och att deras bakdelar är någonting skamligt. Serena Williams dans
frångår också den risk som hooks nämner, att baken lemlästas, genom att den inte är
specifikt i kamerans blickfång samt genom att hon behåller ögonkontakten då hon
skakar rumpa.
7.1.2 Female empowerment
I dessa videor visar Beyoncé på en typ av kvinnlig styrka, female empowerment, som
hämtar delar ur radikalfeminismen, bland annat genom att måla upp ett mått av
separatism. Hon visar på att kvinnor i grupp kan gå samman och vara en kraftkälla. I
vissa avseenden kan denna typ av female empowerment koppla an till postfeminism
då många av de utstyrslar som förekommer i videon för “Sorry” skulle passa in inom
ramen för att locka manliga tittare, men de blir inte sexuella på grund av hur det är
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filmat vilket framställer en ledig inställning till sexualitet. Här kan man föreställa sig
att hon klär sig som hon vill för sin egna skull, och även om hon gör det för någon
annan så är det fortfarande hon som styr över hur hon framställer sig själv.
Huset som förekommer i “Sorry” är en stor herrgård med rustik inredning, och i
byggnaden kan Beyoncé ses sittandes på en stol som kan liknas till en tron. Detta kan
sägas vara index för kunglighet. Av sina fans och media kallas Beyoncé ofta för
Queen B, vilket detta kan tänkas referera till. Att tillhöra kunglighet handlar också
om att sitta på en maktposition där man regerar, och detta kan alltså även tänkas
symbolisera den makt som Beyoncé därmed besitter. Dansandes intill henne i flera
scener är Serena Williams som, förutom tennis, också är känd för sin muskulösa
kropp, som hon både hyllats och kritiserats för. I och med Williams medverkan får
videon en extra dimension av kvinnlig styrka. Tillsammans med den konstanta
ögonkontakten med kameran visar Beyoncé på att hon inte är ett passivt offer, utan
den som styr. Innehållet i “Sorry” faller här i linje med teorin som Van Zoonen
presenterar för den kvinnliga blicken, vilket innebär att de starka karaktärerna i
texten tillåter för kvinnliga tittare att finna njutning i dess utformande.
Maktdimensionen går även att uttyda i kraften som systerskap ges i musikvideon. Då
herrgården introduceras visas kvinnor utspridda runt huset. Beyoncé omringar sig
här av kvinnor både bokstavligen och symboliskt. Under en sekvens sjunger Beyoncé:
“Middle fingers up, put them hands high
Wave ‘em in his face, tell him ‘boy bye’”.
I videon kan då samtliga ses lyfta sitt långfinger och vifta med det framför sig. Även
vinkningar visas upp i samband med detta, som för att symbolisera ett avsked. Det är
här som Beyoncé allra tydligast ser glad ut eftersom hon ler och skrattar. En
återkommande textrad i låten lyder:
“I ain’t thinking ‘bout you”
Då låtens övergripande handling kretsar kring att hon inser att hon blir felaktigt
behandlad då hennes partner är otrogen mot henne, förklarar hennes glädjefyllda
ansiktsuttryck att hon inte sörjer att hennes förhållande är över, utan snarare firar
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det. De övriga kvinnorna i Beyoncés närhet i videon ses stödja henne då de engagerar
sig i hennes position, vilket uttrycks i hur de dansar med henne så passionerat. Här
kan paralleller dras till radikalfeminism som innehåller ett mått av separatism för att
stärka den kvinnliga rörelsen på kollektiv nivå.
7.1.3 Etnicitet
I videon för “Sorry” inkluderas flertalet kvinnliga dansare, samtliga svarta kvinnor.
Genom videons gång är kvinnorna utsmyckade med bland annat vita ansikts- och
kroppsmålningar och klädda i mönstrade plagg. Semiotiskt skapar Beyoncé här ett
afrikanskt ursprung för att sätta sig själv i opposition till det amerikanska vita
samhället. I själva verket är det oklart var hennes anfäder kommer ifrån, men hon
skapar denna bild av sig själv som “afrikansk”. Detta går att uttyda i de
ansiktsmålningar som förekommer i videon. De är stam-målningar liknande sådana
som afrikanska krigare bär, vilket även bidrar med ännu en maktdimension. Det går
även att spåra de afrikanska rötterna till flertalet utstyrslar med mönster hämtade
från Afrika och afrikanska djurriket.
Majoriteten av kvinnorna, inklusive Beyoncé, bär också håret i typiska frisyrer och
håruppsättningar förekommande inom svart kultur, såsom flätor och afrofrisyr. Det
blir en stark kontrast och förklarande markör då en av de sista textraderna i låten är:
“He better call Becky with the good hair”
Här säger Beyoncé att hennes respektive har varit otrogen med en vit kvinna med
naturligt rakt hår. I sin karriär har Beyoncé ofta haft sitt hår i frisyrer som kan
förklaras falla in i en västerländsk standard, jämfört med traditionella naturliga
afroamerikanska frisyrer. En anledning till detta kan ha att göra med att hon ämnat
att nå ut till en sådan bred publik som möjligt, vit som svart. I denna video tar hon
dock avstånd till detta när hon väljer att bära håret flätat och hävdar sig på detta sätt
som svart kvinna samtidigt som hon särskiljer sig från den vita kvinnan.
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7.1.4 Relation till män
I videon för “Drunk in Love” inkluderas en man, nämligen Jay Z som även
medverkar i låten, och i “Sorry” förekommer endast en klunga män som kvinnorna
passerar i förbifarten med sin buss på gatan. Klippet då männen passeras är kort,
ungefär en sekund lång, och sker i samband med att den faktiska sången i låten
börjar. Denna sekvens summerar kort och koncist ihop textens huvudbudskap,
nämligen att hon tar avsked av sin man och istället finner styrka i sällskapet av starka
kvinnliga karaktärer.
I den förstnämnda videon däremot, “Drunk in Love”, är mannen aktiv då den
manliga artisten i fråga medverkar i låten. I videon gör han inte särskilt mycket, utan
står ofta stilla och tittar ut i horisonten. Hans närvaro ges snarare tyngd genom den
uppmärksamhet som Beyoncé tilldelar honom. Fram till denna punkt visar hon inte
mycket känslor och hennes blick är inte fixerad på någon särskild punkt än fjärran.
Då mannen, vilken är hennes faktiska make Jay Z, träder in i bild börjar Beyoncé
plötsligt att synbart visa fler känslor och uttryck än tidigare, framförallt sådana av
glädje då hon skrattar och ler desto mer. Han ges uppmärksamhet i videon via
hennes blickar och reaktioner till hans närvaro.
Mot slutet av videon visas Beyoncé upp i ett mer lyckligt ljus då hon har Jay Z att
bokstavligen luta sig mot. Här kan det tolkas som att hon finner styrka och lycka när
hon slår sig samman med sin partner. Det här kan kopplas till myten om tvåsamhet
som upprätthåller en jakt efter någon att dela sitt liv med, där de två parterna
förväntas göra varandra lyckliga. Denna drömbild att hitta sin “drömprins” kan i
många fall vara ett evighetssökande och skapa skeva illusioner av hur ett förhållande
bör se ut. På en del håll är kanske Jay Z tillsynes “drömprinsen” för Beyoncé, medan
andra aspekter av honom inte faller i linje med den bilden. Här kan bilden av honom
som “drömprins” tänkas överskugga de negativa aspekterna. Beyoncé visar tydligt
upp hur nöjd hon är i sin relation och att hon inte drar sig för att visa att hon vill ha
Jay Z. Detta kan knytas till postfeminism då Beyoncé delvis underförstått kan
försörja sig själv ekonomiskt, men vilket även framgår av alla smycken hon bär och
pokalen som markerar att hon är en vinnare. Hon visar att hon inte behöver mannen
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för det ekonomiska stödet, utan snarare för att hon är sexuellt oberoende och inte
skäms för att visa sig som en sexuell varelse.
7.2 Diskursanalys: Beyoncé
Diskursanalysen ämnar att besvara frågeställningen som rör vad det är användare på
Youtube väljer att berömma respektive kritisera med Beyoncés musikvideor. I olika
diskurser får moment betydelser utifrån hur de placeras kring en nodalpunkt.
Nodalpunkten får i sin tur betydelse utifrån de moment som kan kopplas samman till
den och genom den ekvivalenskedja som momenten utgör (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000: 50). I denna studie analyseras diskurserna som innefattar sådant som
beröms alternativt kritiseras som feministiska handlingar. Nodalpunkten Beyoncé
blir till flytande signifikant eftersom det råder delade meningar kring vad budskapet
egentligen är. Diskussionen kring ämnet är så stor att varje en av dessa valda element
skulle i sig kunna fungera som nodalpunkt för en utförligare diskursanalys.
7.2.1 Beröm
Inom diskursen kring beröm finns moment som målgrupp/etnicitet,
systerskap/självständighet, och sexualitet.
Av de analyserade kommentarerna är det vanligt förekommande för
Youtube-användarna att diskutera just målgrupp och vilka det är Beyoncé försöker
att nå ut till. De berömmer hur Beyoncé hyllar sina afroamerikanska rötter och
stoltserar med den svarta gemenskapens bedrifter. Beyoncé blir likt en kanal där det
är okej att öppet tala om svart kultur och synliggöra den:
“But the Colored people Invented most of the things in society today. You just don't learn about it in
school so I suggest you watch a few Documentarys before you come here calling the colored society
monkeys . I wonder what that makes you.”

Flertalet av kommentarerna hyllar den kvinnliga självständigheten baserat på
texterna i Beyoncés musikvideor. “Sorry” handlar i stora drag om att inse att man är
mer värd och göra slut med den kille som behandlar en illa, så det är en handling
som väldigt många lyfter upp och hyllar. Detta blir till en feministisk handling som
säger att en kvinna är oberoende och klarar sig lika bra, eller kanske till och med
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bättre, utan män. Det blir likt en målbild att kunna ta avstånd från att ingå i en
heterosexuell relation. Detta kan kopplas till postfeminism eftersom det är just
oberoendet som kvinna som hamnar i fokus. Det blir även en ståndpunkt mot
patriarkatet som ser till att kvinnan hålls beroende av mannen. Vanligt
förekommande är kommentarer i stil med denna:
“this song makes me want to dump my non existent boyfriend”

Denna typ av kommentar får generellt många uppmuntrande svar vilket ger
ytterligare stöd och på så sätt bildar ett slags systerskap. Exempelvis följs den av svar
såsom:
“YAAAAS GIRL!”
“Queen!!”
“You go girl!”
“Respect ȸȸ”

Hur Beyoncé väljer att projicera sin sexualitet och personlighet leder till många
kommentarer som hyllar hennes styrka och självförtroende.
“She a queen but she slays more than all the kings in the history combined (including the french
revolution)”

Flertalet kommentarer liknar den som presenteras ovan, där Beyoncé placeras i en
maktposition där hon antas ha kontroll. När Beyoncé är klädd i en provokativ
utstyrsel antas hon då ha gjort det valet själv och är fortfarande i kontroll över hur
hon är klädd. Detta kan kopplas till postfeminism där detta kan ses som en stärkande
feministisk handling eftersom hon själv gör ett aktivt val att agera sexuellt:
“Beyonce is a very strong beautiful woman and believe me she only does things that she wants to do.
No one is pulling her arm to make this song/ do this video. She has always been a sexual woman and
comfortable with her sexuality for yrs even with Destiny's child they had skimpy outfits and sung
about all kinds of different things. I don't really see how this is any different then things she has been
doing for yrs and yrs now.”
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7.2.2 Kritik
Beyoncé får även ta en del kritik i kommentarsfälten. Diskursen kring detta kretsar
kring exempelvis elementet hyckleri - att hon genom sin musik uppmuntrar till en
sak men i det verkliga livet gör sådant som strider mot det budskapet. Detta kan
kopplas till den skepticism som gymnasieeleverna och bloggarna i Keller och
Ringroses studie upplevde då de talade om kändisfeminism. Beyoncés
bakomliggande motiv ifrågasätts här.
“Im not thinking about you. Im just writing a whole album about you.”
“Prancing on stage singing about how she's proud to be Black, even made an entire album dedicated
to Black woman. Why does she try to look like a white girl if she's so proud to be black? Blonde hair?
Bleached skin? I like a few of her songs (Love drought, Sandcastles, Freedom, All Night) but she isn't
someone that young woman should look up to.”

Kommentaren ovan går även att knyta an till bell hooks teori om “crossover appeal”
då Beyoncé sedan tidigare kunnat nå ut till både en svart och vit publik genom att
utseendemässigt falla inom ramen av en västerländsk standard. Det kan spekuleras
att detta delvis kan bidra till den kognitiva dissonans som uppstår inom hennes
målgrupp då den “vita andelen” inte längre vet hur de ska ställa sig till henne som
artist då hon allt mer framhäver sin “svarthet”. Det kan ses som att hon här per
automatik närmar sig den svarta publiken desto mer, och då även tar avstånd från
den vita.
Slutligen kritiseras Beyoncé också för att agera “för” sexuellt och i enlighet med den
patriarkala manliga blicken.
“You call a half naked woman dancing around like a whore, ART??? How horny must you be to say
something so absurd LOL”

7.2.3 Flytande signifikant
Ett element som blir till en flytande signifikant är målgrupp/etnicitet då det
förekommer både inom diskursen av det som beröms och diskursen av det som
kritiseras. Youtube-användarna spekulerar kring vem som faller inom ramen av
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Beyoncés musik, och många diskussioner är rotade i ras och etnicitet, och i sin tur
även rasism. Diskussionerna utspelas ofta i stil med detta:
“Such a racist comment. Don't define us as "white people" or "black people." We're all humans and
Lemonade isn't only empowering to black people. So STFU. You saying all white people are like that
is like me saying all black people are criminals.”
“I'm a white person and IDC I love Beyonce ik what it's like to wanna express your culture but don't
say white people it's some white people that don't define us”

Det blir en fråga av segregation inom Beyoncés målgrupp. Många som kommenterar
tycks känna ett behov av att hävda huruvida de är vita eller svarta då de presenterar
sin ståndpunkt. Av den respons som går att uttyda, så inger musikvideorna de svarta
personerna en känsla av stolthet och tillhörighet, medan de som utger sig för att vara
vita snarare sätter sig i en direkt försvarsposition där de känner sig tvungna att
förklara att de inte är som “alla andra vita”. De som utger sig för att vara vita påpekar
även att de kan relatera till Beyoncés musik för att de tolkar det som att hennes
musik generellt tilltalar identiteten ‘kvinnor’ framför identiteten ‘svart’. Här kan man
säga att de interpellerar Beyoncé i en överdeterminerad subjektsposition, för de
säger att hennes egenskap som ‘kvinna’ trumfar den del av henne som är ‘svart’.
“of course you can be empowered by it but it was meant to help Beyoncé through her pain and to
empower black women but that doesn't mean you can't feel anything from it.”

De kommentarer som kommer ifrån svarta synliggör dock detta och påminner om att
Beyoncé är en ‘svart kvinna’, och att de är egenskaper som går hand i hand - det är
inte det ena eller det andra. Genom dessa påminnelser gör man precis det som svart
feminism åsyftar, nämligen ifrågasätter feminism som alltid placerar ‘kvinna’ i första
rummet och etnisk tillhörighet som mindre viktigt.
7.3 Semiotisk bildanalys: Miley Cyrus
De teman som har utkristalliserats ur Cyrus musikvideor är sexualitet och frihet.
Sexualitet lyfter fram hur hon som ung kvinna porträtteras ur ett sexuellt sken och
hur man kan se på hennes inställning till sexualitet och den nakna kroppen. Temat
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frihet behandlar synen på frihet som kan tydas utifrån musikvideorna, och det berör
alltifrån ekonomisk, sexuell och emotionell frihet samt friheten att vara sig själv.
7.3.1 Sexualitet
I musikvideorna för “Wrecking Ball” och “We Can’t Stop” kan Cyrus ses nästintill
naken i somliga scener. Detta kan tänkas symbolisera den frihet som Cyrus upplevde
då hon släppte sin nya musik och bröt sig fri från sin tidigare rena Disney image.
Hon vill hävda sig som vuxen kvinna efter att ha växt upp som barnskådespelare och
på så sätt befunnit sig i rampljuset sedan barnsben. Det är ett sätt att göra uppror
mot den roll hon tilldelats i livet. Med detta förklarar Cyrus sig aktiv och att hon har
kontroll över situationen, för det är hon som själv gör valet att visa upp sin kropp.
Detta går i linje med den lediga inställning till sexualitet som förekommer inom
postfeminism.
Ytterligare ett tillvägagångssätt hon använder sig av för att bryta sig fri från sin
tidigare image, är att hon använder svarta kvinnor som rekvisita för att visa upp sin
“vilda” sexualitet. Detta kan knytas an till bell hooks teorier som förklarar hur svarta
kvinnor ofta porträtteras som sexuellt frisläppta och ett stort fokus ligger på just
deras rumpor.
I videon för “We Can’t Stop” förekommer några mörkhyade personer, både män och
kvinnor. De svarta männen är inkluderade i diverse scener i det övergripande
party-scenariot som utspelas bland annat i en pool, på ett dansgolv och i närbilder.
De svarta kvinnorna däremot förekommer endast i scener som berör twerking, eller
att skaka rumpa. Cyrus är klädd i vitt från topp till tå, medan de övriga kvinnorna är
klädda i typiska street kläder. Den vita utstyrseln hamnar här i blickfånget och det
övriga i scenen, inklusive de svarta kvinnorna, hamnar i bakgrunden och sätter
snarare en kontext än agerar tredimensionella personer. Här exploateras den svarta
kvinnans kropp och görs till objekt då hon inte existerar någon annanstans i videon
än de scener då hon visar upp sin bakdel. Detta förstärks då Cyrus vid åtskilda
tillfällen smiskar och tafsar de svarta kvinnorna på stjärten. Detta strider mot det
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som hooks menar på att svart feminism strävar efter att uppnå, och därmed
upprätthåller negativa stereotyper om svarta kvinnor.
Denna exploatering av svarta kvinnor faller också i linje med det som är en av
huvudpoängerna i svart feminism, nämligen att vita feminister ofta glömmer bort en
dimension av intersektionalitet. Det kan spekuleras kring att Cyrus ser det som en
feministisk handling att inkludera kvinnor och lyfta fram den kvinnliga sexualiteten,
men beroende på vilka kvinnor och hur hon lyfter fram dem så kan det uppfattas som
den raka motsatsen, vilket det kan påstås göra utifrån en svart feministisk synvinkel.
7.3.2 Frihet
“We Can’t Stop” inleds med att Cyrus tar upp en sax och klipper av sig en fotboja,
vilket symboliserar att hon frigör sig själv. På denotativ nivå kan vi se att hon har
flertalet smycken på armar och händer, samt en manikyr i guld. Konnotativt visar allt
detta guld på de materiella tillgångar som hon besitter. Scener i stil med denna är
återkommande alltigenom texten, där pengar ses som allt annat än ett bekymmer för
de inblandade - så pass att en man kan ses äta en smörgås full med sedlar som
fyllning. Detta synsätt till ekonomi, där kvinnor inte längre är beroende av män för
inkomst, kan kopplas till postfeminism där detta redan kan uppfattas som uppnått.
Friheten att kunna göra egna val är en viktig aspekt i “We Can’t Stop”. I låten finns
en återkommande vers som lyder:
“It’s our party we can do what we want
It’s our party we can say what we want
It’s our party we can love who we want
We can kiss who we want
We can see who we want”

Detta är helt i stil med den slags kändisfeminism som Keller och Ringrose (2015)
presenterar där den största frågan handlar om att kvinnor ska ha möjligheten att
göra som de känner för. Som Keller och Ringrose också påpekar är det lätt att
maktpositioner osynliggörs i denna slags feminism, vilket kan förklara hur de svarta
kvinnorna i videon behandlas som de gör.
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Dock är det nämnvärt att poängtera att det är svårt att uttyda vilka Cyrus sjunger om
då hon gång på gång sjunger “we”. Den livsstil som presenteras i videon är långt ifrån
verklighet för en stor andel människor. Globalt sett är ekonomi en grundläggande
anledning till att kvinnor trots allt är beroende av män, och baserat på det kan man
inte enkelt göra valet att exempelvis lämna mannen hur som helst då man känner för
det.
I “Wrecking Ball” presenteras en annan slags frihet, nämligen en aspekt av
emotionell frihet och ömhet. I videon kan Cyrus ses gråta medan hon sjunger med i
låten, vilket gör att hon öppnar upp sig själv för åskådaren. Det är en handling som
blottar artisten. Dock med ett visst mått av förförståelse kan man även här poängtera
att Cyrus, utöver att vara popstjärna, även är skådespelare och det skapar utrymme
för handlingens autenticitet att ifrågasättas. Utöver den känslomässiga friheten visar
Cyrus på en fysisk frihet i den image hon presenterar då hon gör valet att gå mycket
lättklädd i båda musikvideor. Denna slags ytliga frihet kan också länkas till att hon
med dessa videor avvek från sin tidigare image som barnskådespelare för Disney.
Här släpper hon taget och börjar på en ny kula.
Ett övergripande visuellt tema för “We Can’t Stop” handlar om ungdom, med
speciellt fokus på handlingar kanske främst förknippade med barndom. Bland annat
förekommer diverse scener med piñatas, grillning av marshmallows, dockor, med
flera. Samtliga av dessa presenteras dock med en vuxen spinn på det hela.
Exempelvis är piñatan i form av en spritflaska, marshmallows grillas över tändare
och dockan är klädd i likadan klädsel som Cyrus.
Som nämnts sedan tidigare är Cyrus känd sedan barnsben, vilket kan tänkas förklara
varför videon ser ut som den gör. Hon hade ingen “vanlig” barndom, utan tar ut
svängarna och upplever den förskjutet i sina vuxna år istället. Det kan också tänkas
vara ett budskap till hennes följare som är van vid att se henne som en helylle
Disney-karaktär. Kontrasten mellan hennes agerande och det “barnsliga” temat på
festen ska påvisa att hon nu har växt ifrån leksakerna och är redo att växa upp. Här
är det intressant att se vad det är Cyrus lyfter fram inom ramen av vad det innebär
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att “växa upp”. I grova drag skulle man i alla fall kunna se på friheten att göra som
man själv vill ett framstående element.
7.4 Diskursanalys: Miley Cyrus
Inom diskursen kring beröm finns moment som autenticitet och konstnärligt djup,
och inom kritikdiskursen finns livsstil, autenticitet och sexualitet. Elementet
autenticitet blir till en flytande signifikant då den ingår i båda diskurser och
behandlar samma ämne men ges olika betydelse beroende på vilken diskurs man
talar om.
7.4.1 Beröm
Cyrus beröms av Youtube-användarna för att hon vågat ta steget att leva ut sitt
“sanna jag” och inte skäms för att agera som hon gör. Det finns en nyfikenhet i
hennes nya persona och vad den innefattar.
“Miley is very talented and I don't understand why people hate on her. She acts in a way that
expresses herself and there is nothing wrong with that. She s still a good person.”
“still talented, gorgeous, bigger heart, bigger smile. She's doing perfect. More people should be like
her, at least she shows who she is and doesn't pretend to be a basic bitch”

Utöver att tala positivt om att hon har förändrats och att man är glad för hennes skull
att hon får leva sitt liv mer autentiskt.
En annan sak som beröms är hennes konstnärliga djup. Man lägger ned tid till att
analysera innehållet i videorna för att förstå sig på varför de är utformade som de är.
Detta kan kopplas till Duits och van Zoonens forskning som menade på att flickor
(mottagare) inte är passiva offer, utan hanterar sexualisering med en rad olika
taktiker, däribland “förhandling”. Det går ut på att man försöker förstå varför något
ser ut som det gör och fastän man inte håller med i alla aspekter, kan man skapa sig
en förståelse för varför det är så.
“I agree with and a lot of others do also only they get confused by the sexualisation of the tools in the
video. To me, I think this is a representation between the fine line that exists between sex and
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violence, love and hate. When one initially enters a relationship, it is all about the pleasure, but if not
nurtured appropriately, it can become a devastating weapon too.”

7.4.2 Kritik
Majoriteten av kommentarerna som har analyserats har kritiserat Miley Cyrus på ett
eller annat vis.
Det finns två sidor av samma mynt - det finns de som berömmer henne för sin
äkthet, och det finns desto fler som kritiserar henne för sitt “fabricerade jag”, vilket
gör detta element till en flytande signifikant. Detta kan man relatera till den klyfta
man kunde se i den publika responsen i dispyten mellan O’Connor och Cyrus som
Brady presenterar. En och samma sak kan antingen berömmas eller kritiseras,
beroende på vad man tror att avsändaren har för avsikt. Tror man att Miley är
autentisk i sin förändring, blir hon till exempel kallad för en “badass”. Tror man å
andra sidan att hennes persona är fabricerad, kritiseras hon och blir kallad för
“attention whore”.
Hennes följarskara tycks på många håll inte ha förändrats i takt med att hon själv har
gjort det. Många kommentarer yppar en vädjan om att hon ska återgå till sitt forna
jag, och uttrycker en oro för hennes livsstil som upplevs vara osund och
okontrollerad:
“I'm going to share my comment with everybody in my family pls change your life stop licking
hamers sexuly pls turn back to old Miley pls or I won't even like you again you have 4 days to make
a vidio saying your sorry”
“MILEY!!! Pls, stop using drugs.. TEY ARE BAD, YOU HEAR??! If you won't stop, I will smoke all the
heroin in the world, so you wouldn't hav eto :((((((((( #pray4miley”

Kommentarer pekar även på att det finns de som inte sätter en tillit till Cyrus och att
hon faktiskt har “funnit sig själv” då de anser att hon beter sig så olikt sig. De talar
även i negativa ordalag som visar på att de inte är nöjd med den förändring hon har
gjort:
“I find it funny how alot of people defend her saying "she's just being herself" lol so licking hammers
acting immature, being half naked and acting inappropriately is herself? How is that even ok??”
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Ett av de främsta ämnena som diskuteras och kritiseras är hur Cyrus framställer
sexualitet och nakenhet i sina videor. En kritik som man kan se i kommentarerna är
den att de anklagar henne att bete sig som hon gör det för uppmärksamhetens skull,
inte specifikt för att det fungerar med de budskap hon vill förmedla:
“I really don't think the song is terrible, but the video DOES NOT go with it. All the hammer licking
and getting naked..it borders on soft-core pornography. But the song is about how "you wrecked
me." It doesn't add up.”

Som tidigare nämnts så har Cyrus gått ut i intervjuer och erkänt att hon till en viss
utsträckning använder sig av sin sexualitet och nakenhet för att det drar åt sig
uppmärksamhet. Att visa upp sig på det här viset är något som helt strider mot det
radikalfeminism försöker att uppnå, då de menar att detta tankesätt förstärker den
rådande patriarkala strukturen.
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8. Slutdiskussion
Beyoncés musikvideor är mycket olika i natur, fastän de är hämtade från samma
album. “Sorry”, är väldigt rakt på i sin framhävning av maktdimensioner och det
ämnar tydligt till att inge den kvinnliga tittaren styrka genom kraftfulla karaktärer.
“Drunk in Love” däremot har ett starkt fokus på sexualitet, och beroende på vilka
underliggande motiv betraktaren inger Beyoncé att ha, kan även den ses som
stärkande. Om jag som tittare ser det som att Beyoncé är i kontroll av hur hon
framställs i videon där flertalet panoreringar och inzoomningar över hennes kropp
förekommer, kan videon ses som “empowering” för hon visar stolt upp sin kvinnliga
sexualitet. Om jag däremot ser det som att Beyoncé exploateras av bakomliggande
parter, kan videon uppfattas falla i linje med den manliga blicken, där hon
underkuvar sin position som kvinna för att ge manlig njutning. Detsamma gäller för
Miley Cyrus musikvideor. Här spelar det också in vilket synsätt åskådaren går in
med. Kanske man har en dragning att oftare hålla med i feminism som faller i linje
med radikalfeminism eller postfeminism? Detta spelar definitivt in i hur man
uppfattar videorna.
Miley Cyrus artikulerar feminism i sina videor genom att i en vid utsträckning
inkludera mått av frihet. Det handlar ofta om frihet att göra vad man vill, med vem
man vill och hur man vill. Hon ämnar att visa att hon inte dömer och är öppen för
människor av olika ras och etnicitet, men det framstår som ytlig feminism då
exempelvis hennes video för “We Can’t Stop” lätt kan uppfattas som att hon
upprätthåller stereotyper, även om det inte varit meningen att tolkas så. Det
upprätthåller i sin tur bilden som gymnasieeleverna och bloggarna i Keller och
Ringroses studie presenterar - nämligen av kändisar som säger sig vara feminister
men inte visar sig besitta någon djupare kunskap om vad det faktiskt innebär.
I kommentarsfälten har man dock kunnat se att det är desto fler som ger Beyoncé en
“boss”-stämpel - som säger att Beyoncé tar sina egna beslut - och för Miley uttrycks
istället en oro och bekymran över hennes livsstil, som om hon inte har kontroll över
sin situation. Jag tänker mig att detta kan ha att göra med de olika artisternas
målgrupper men även var de befinner sig i sin karriär. Beyoncé når ut till en aningen
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äldre, diversifierad publik som är insatt och kan relatera till de problem som ingår i
hennes musikvideor. Här ser jag det som att Beyoncé har riktat sig till en bred
målgrupp sedan tidigare, oberoende av etnicitet, men att hon på senare tid
inkluderar ett mått av separatism utifrån egenskaperna ‘svart’ och ‘kvinna’ för att
göra ett politiskt ställningstagande. Analysen av kommentarerna kunde här påvisa
omfattande diskussioner och bråk angående vem musiken och videorna är skapta
för. Somliga tycks vilja upprätthålla samma mått av separatism som Beyoncé
presenterar i videorna, medan vissa menar Youtube-användare väljer att prioritera
den kollektiva erfarenheten Beyoncé visar upp som ‘kvinna’ högre än hennes
identitet som ‘svart’. Här finns risken för osynliggörande av intersektionalitet och
den svarta aspekten av Beyoncés feminism.
Miley Cyrus målgrupp däremot är yngre och har troligen växt upp i samma tidsålder
som hon, vilket gör att det skapas en kognitiv dissonans då hennes offentliga image
strider mot den Disney-persona som hon tidigare gått under. Hennes förändring blev
så drastisk och dessa videor var startskottet för den förändringen, därför har man i
kommentarerna kunnat se hur Youtube-användarna försöker avgöra vad de anser
om hennes nya image. Exempelvis kan man se en tendens till förhandling: aktiva
försök till att analysera sig fram till en förståelse för varför hon beter sig som hon
gör. Det finns även exempel på anpassning och motsättning - de som hyllar henne för
att hon “bara är sig själv” och de som sätter sig helt emot hennes nyfunna image och
uttrycker en avsaknad av hennes “gamla jag”.
De båda artisterna har en slags klyfta i sin målgrupp med dessa videor. Där Cyrus
målgrupp är fragmenterad på grund av att de försöker komma tillrätta med och
förstå sig på hennes nya “jag”, försöker Beyoncés målgrupp att diskutera sig fram till
vem Beyoncé riktar sig till. Då Cyrus är yngre kan det tänkas att hon fortfarande
försöker att etablera en följarskara, medan Beyoncé har en befintlig, väldigt
dedikerad en. Detta märks framförallt då Beyoncé utsätts för minsta lilla kritik, för i
nästan varje fall finns det en eller flera Youtube-användare som försvarar henne
villkorslöst, oavsett vad kritiken angår.
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Båda artisterna befinner sig i olika stadier i sina liv likväl som karriärer, vilket kan
förklara varför Cyrus får ta mer kritik än vad Beyoncé får. Under tiden att Beyoncés
musikvideor hade släppts, hade hon redan sedan tidigare “etablerat sig” som
feminist, medan Miley Cyrus mycket nyligen påstått sig vara det. Det gör att Cyrus
hamnar under en mer kritisk blick för att bevisa att hon står för det hon säger,
medan Beyoncé inte behöver hävda sig på samma sätt. I övrigt är Beyoncé också mer
fokuserad och koncentrerad i de politiska ställningstaganden hon väl tar, eftersom
hon inte ställer upp på särskilt många intervjuer och offentliga forum. Hon visar sig
då hon vill få något sagt. Cyrus å andra sidan är desto mer frikostig i sina uttalanden
på såväl sociala medier som i intervjuer, vilket gör att hennes budskap kan uppfattas
som mer urvattnat.
Något som har varit komplicerat med denna studie, har varit att ta isär kulturella
koder då jag inte suttit på den kulturella förförståelse som finns inom exempelvis
afroamerikansk kultur. Det har varit svårt främst vid analysen av Beyoncés etnicitet
och svarthet, för jag har svårt att sätta mig in i hur jag ska uttrycka mig i vissa
situationer.
Det som jag också har funnit svårt under arbetets gång är diskursanalysen. Jag har
haft svårt att få grepp om hur djupt eller hur överskådligt man ska gå för att få ut ett
användbart resultat. Då jag dessutom applicerar diskursanalysen på ett sådant
luddigt ämne har jag ibland överhuvudtaget haft svårt att få grepp om vad jag
faktiskt gör och vad jag egentligen borde göra istället.
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9. Framtida forskning
Som framtida forskning skulle man kunna fördjupa sig mer i det som denna studie
berör, men att man väljer endast en av artisterna eller analyserar enbart
kommentarer för att få en djupare inblick, då jag kan uppleva att denna studie
saknar ett mer tydligt resultat.
Sedan skulle det även vara intressant att analysera hur diskursen för “choice
feminism” ser ut, som är tätt relaterad till kändisfeminism. Det berör feminism där
man praktiskt taget väljer ut vissa aspekter i livet där man hävdar sig som feminist,
men i andra aspekter helt frångår feminism. Exempelvis kändisar som använder
“feminist”-kortet då de vill förklara varför det är okej att visa upp sin kropp, men att
det enbart är i sådana situationer där de har något att vinna på det som de lyfter det
kortet.

46

Referenslista
Litteratur
Brady, Anita (2016). Taking time between g-string changes to educate ourselves:
Sinéad O’Connor, Miley Cyrus, and celebrity feminism. Feminist Media Studies.
16:3, 429-444. DOI: 10.1080/14680777.2015.1137960 (Hämtad den 2017-01-26)
Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas (2008). Visuell retorik: bilden i reklam,
nyheter och livsstilsmedia. 1. uppl. Malmö: Liber
Duits, Linda & Van Zoonen, Liesbet (2011). Coming to terms with sexualization.
European Journal of Cultural Studies. 14:5, 491-506. DOI:
10.1177/1367549411412201 (Hämtad den 2017-02-20)
Ekström, Mats (2008). Mediernas språk. 1. uppl. Malmö: Liber
Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2.
uppl. Lund: Studentlitteratur AB

Fiske, John (1997). Kommunikationsteorier: en introduktion. Ny, rev. uppl.
Stockholm: Wahlström & Widstrand.
Gemzöe, Lena (2002).. Feminism. Stockholm: Bilda
Hartman, Jan (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori.
2., [utök. och kompletterade] uppl. Lund: Studentlitteratur
hooks, bell. (2003). Representation of Black female sexuality in the cultural
marketplace. In R. Weitz (Ed.), The politics of women's bodies: Sexuality,
appearance, and behavior (pp. 122-132). New York: Oxford University Press
Keller, Jessalynn & Ringrose, Jessica (2015). ‘But then feminism goes out the
window!’: exploring teenage girls’ critical response to celebrity feminism. Celebrity
Studies. 6:1, 132-135. DOI: 10.1080/19392397.2015.1005402 (Hämtad den
2017-01-26)

47

McRobbie, Angela (2004). Post-feminism and popular culture. Feminist Media
Studies. 4:3, 255-264. DOI: 10.1080/1468077042000309937 (Hämtad den
2017-01-26)
Mulvey, Laura (1989). Visual and other pleasures. Basingstoke: Macmillan
Oware, Matthew (2009). A “Man’s Woman”?. Journal of Black Studies. 39:5,
786-802. DOI: 10.1177/0021934707302454 (Hämtad den 2017-02-20)
Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori
och metod. Lund: Studentlitteratur
Internetkällor
Butterly, Amelia (2013). Miley Cyrus says she’s “one of the biggest feminists”. BBC.
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/24911610/miley-cyrus-says-shes-one-of-the
-biggest-feminists (Hämtad 2017-03-01)
De Casparis, Lena (2015). Miley Cyrus is ELLE’s October Cover Star. Elle UK.
http://www.elleuk.com/life-and-culture/news/a27013/miley-cyrus-elle-uk-october2015/ (Hämtad 2017-03-04)
Gottesman, Tamar (2016). EXCLUSIVE: Beyoncé Wants to Change the
Conversation. Elle.
http://www.elle.com/fashion/a35286/beyonce-elle-cover-photos/ (Hämtad
2017-05-13)
Stutz, Colin (2015). Miley Cyrus & Flaming Lips Planning Naked Concert.
http://www.billboard.com/articles/columns/pop-shop/6729440/miley-cyrus-flamin
g-lips-planning-naked-concert-dead-petz (Hämtad 2017-03-06)

48

