
 

En undersökning hur skönhetsreklamer uppfattas av 

unga kvinnor 2015. 

 
Isabella Ekström 

 

 

Examensarbete/ Degree Thesis  

Företagsekonomi/ Business Administration   

 År 2015 



 

 

EXAMENSARBETE 
Arcada  
 
Utbildningsprogram:  Företagsekonomi 
 
Identifikationsnummer: 5026 
Författare: Isabella Ekström 
Arbetets namn: En undersökning hur skönhetsreklamer uppfattas av unga 

kvinnor 2015.  
 

Handledare (Arcada): Christel Willför 
 
Uppdragsgivare:  
 
  
I detta examensarbete behandlar jag hur dagens skönhetsreklamer uppfattas av unga 
kvinnor år 2015. Förutsättningarna för att sprida och marknadsföra reklamer och kam-
panjer har förenklats i och med den ökande användningen av internet och sociala me-
dier. Via internet och sociala medier sprids budskap och reklam av olika slag runt om-
kring världen för alla att uppleva snabbt och effektivt. Enligt undersökningar har rekla-
merna en allt större påverkan i dagens samhälle. Jag har valt att i mitt examensarbete 
fokusera mig på skönhetsreklam och hur dessa reklambilder uppfattas av kvinnor i ålder 
19-26. Undersökningen tillämpades med hjälp av kvalitativ undersökningsmetod. Stu-
dien är genomförd med hjälp av 18 stycken individuella intervjuer och en fokusgruppin-
tervju på sex personer. De individuella intervjuerna gick ut på att analysera två stycken 
reklambilder för att få fram vilka känslor och tankar dessa bilder väcker hos informan-
terna. I fokusgruppintervjuerna diskuterade vi öppet med informanterna mediernas på-
verkan på unga kvinnor i åldern 19-26. I intervjuerna använde jag mig av en analysbot-
ten för bildanalys. I arbetet påvisas tydligt hur målgruppen upplever medierna och de 
skönhetsideal som medierna förmedlar med hjälp av marknadsföring. I examensarbetet 
behandlas också mediernas påverkan av utseendepress som unga kvinnor upplever i da-
gens samhälle. I teoridelen av arbetet har jag fördjupat mig i marknadskommunikation, 
bildanalys och skönhetsideal i medier.  

  

 
 
 
 
Nyckelord: Skönhetsideal, skönhetsreklam, marknadsföring, unga 

kvinnor, mediernas påverkan, marknadskommunikation. 
 

Sidantal: 38 
Språk: Svenska  
Datum för godkännande: 3.6.2015 
  



 

 

DEGREE THESIS 
Arcada  
 
Degree Programme:  Business Administration 
 
Identification number: 5026 
Author: Isabella Ekström  
Title: A study on beauty commercials and how they are percieved 

by young women in 2015.  
 

Supervisor (Arcada): Christel Willför 
 
Commissioned by:  
 
Abstract:  
This thesis will examine how beauty commercials today are examined and experienced 
by young women 2015. Due to the conditions today, marketing of campaigns and com-
mercial ads are more easily spread all around the world because of the use of internet and 
social media. Through these channels, a word can be spread throughout the world within 
no time. Studies show that media has a strong influence on people and their perception on 
society. In this thesis I will focus on media and how it influences young women and their 
perception on beauty. The study was performed with qualitative methods using individual 
interviews for collecting data via an analysis of two different pictures. 18 women, all rep-
resenting my target group of women between the ages of 19-26 were interviewed. Also, 
one group interview was performed with 6 women discussing media and how it influ-
ences young women. In this thesis I will also discuss the true impact which media has on 
young women and the pressure of a certain appearance. This study shows how young 
women experience media and how it effects on their perception of themselves and beau-
ty. In the theory part of this thesis, I have absorbed in marketing communications, analy-
sis of pictures and beauty ideals in media.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Beauty ideals, Beauty commercials, Marketing, young 

women, impact of media, marketing communications.  
 

Number of pages: 38 
Language: Swedish 
Date of acceptance: 3.6.2015 



 

 

 

INNEHÅLL / CONTENTS 

1 BAKGRUND .................................................................................................. 6 
1.1 PROBLEMOMRÅDE ...................................................................................................... 6 
1.2 SYFTE .............................................................................................................................. 8 

2 METOD .......................................................................................................... 8 
2.1 KVALITATIV FORSKNINGSMETOD ......................................................................... 8 
2.2 INTERVJUER .................................................................................................................. 9 
2.3 VALIDITET OCH RELIABILITET ............................. Error! Bookmark not defined. 
2.4 KÄLLKRITIK ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

3 TEORIBESKRIVNING ................................................................................. 10 
3.1 MARKNADSKOMMUNIKATION .............................................................................. 10 
3.2 KOMMUNIKATIONSMODELL .................................................................................. 11 
3.3 SKÖNHETSIDEAL I MEDIA ...................................................................................... 12 
3.4 BILDANALYS .............................................................................................................. 14 

4 EMPIRI ......................................................................................................... 15 

5 ANALYS OCH UTVÄRDERING .................................................................. 17 
5.1 SAMMANFATTANDE ANALYS ÖVER RESULTAT FÖR BILD 1 & 2 ................. 32 

6 SLUTSATSER ............................................................................................. 34 

7 KÄLLOR ...................................................................................................... 37 

BILAGA 1 
BILAGA 2 

 

  



 

 

Figurer / Figures 

Figur 1, Reklambild för Vicotria Secrets underkläder (stylelist.com 2013) ..................... 6 

Figur 2, Reklambild för Ralph Lauren (cbsnews.com 2009) ............................................ 7 

Figur 3, Reklambild för Ralph Lauren (cbsnews.com 2009) ............................................ 7 

Figur 4, Modell för marknadskommunikation (skribentens egen) .................................. 13 

Figur 5, Reklambild för Protein World (dailymail.co.uk 2015) ...................................... 18 

Figur 6, Reklambild för underklädsmärket Cacique (stylebook.de 2015) ...................... 18 

 



6 

 

 BAKGRUND 1

Marknadsföring av skönhetsprodukter har förändrats mycket under 2000-talet. En stor del 

av marknadsföring har flyttats ut på nätet och sociala medier vilket ger förutsättningar till 

att skapa större kampanjer med bättre spridning. Skönhetsideal har alltid funnits och 

dessa skapar fortfarande trender. Under 2000-talet har medierna stort påverkat på vilka 

skönhetsideal som uppstår. Undersökningar bekräftar att mediernas påverkan på unga 

kvinnor är mycket stark. Till exempel påvisade en undersökning utförd på unga kvinnor i 

USA att 47 % av respondenterna upplevt ett behov av att gå ner i vikt eller i värsta fall 

lockats till ätstörningar, detta till en följd av reklamer/annonser i tidningar. Kroppsideal 

och individens uppfattning av den egna självbilden är ett känsligt ämne att gå in på ef-

tersom det berör så många av oss idag. Ökad medvetenhet och kunskap om hälsa strider 

emot ohälsosamma skönhetsideal och de problem som idealen hämtat med sig. Eftersom 

människans liv kretsar kring de behov hon känner, har marknadsföringen väckt ett behov 

att nå ett ideal som anses rätt i sociala medier.  

 

 
Figur 1: Reklambild för Victoria´s secret.  

1.1 Problemområde 

Män och kvinnor upplever och definierar skönhet mycket olika. Attraktion och vad/vem 

som upplevs attraktiv kopplas ofta ihop med utseende och ålder, vilket härstammar från 

normerna i vår vardag.  Kvinnokroppen uppfattas bli mindre attraktiv ju äldre eller 

större hon blir, åtminstone enligt den uppfattning som medierna vill bygga upp. Kvin-
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nan och hennes kropp är ett fenomen som diskuteras öppet i medier och drar åt sig 

mycket motstridiga åsikter och tankar. 

 

Reklambilder som idag används i marknadsförande syfte tenderar ofta att innehålla en 

hel del finslipning, alltså retuschering med hjälp av t.ex. Photoshop. Photoshop är ett 

bildbehandlingsprogram som används i professionellt syfte av bland annat grafiker, fo-

tografer och designers. Med hjälp av t.ex. Photoshop kan man förändra verkligheten på 

en bild så gott som helt och hållet, men i marknadsföring används programmet huvud-

sakligen till att förändra bilder så att de motsvarar ett önskat ideal. I skönhets- eller 

modeannonser är det önskade resultatet ofta ett ideal som strävar till att väcka behov 

och avundsjuka hos konsumenter.  

 

 
Figur 2: Reklambild för Ralph Lauren damkläder. Figur 3: Reklambild för Ralph Lauren damkläder. 

 

Retuschering av reklambilder har i värsta fall resulterat i overkliga bilder som väckt 

diskussion i medier över de orealistiska idealen som de representerar. Retuschering av 

reklambilder har inte varit någon hemlighet, men den har skapat diskussioner som tyder 

på att konsumenter upplever att det måste finnas någon gräns. Retuscherade reklambil-

der och overkliga skönhetsideal har lett till en upplevelse av otillräcklighet hos kvinnor, 

eftersom bilderna ofta är verklighetstrogna, och därmed också attraktiva. Bilderna har 

skapat ett ideal som medför sviktande självkänsla hos unga kvinnor. (Liz Frost. 2001). 
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1.2 Syfte 

          Syftet med undersökningen är att undersöka hur skönhetsideal framställs i reklamer och 

hur dessa ideal uppfattas av unga kvinnor år 2015. 

 METOD 2

         Forskningsmetod är ett begrepp som beskriver det sätt man valt att genomföra en 

undersökning. En forskningsmetod kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ. De 

skiljer sig från varandra genom insamlingen av data. I stora drag kan man säga att kvali-

tativ forskning fokuserar på intervjuer och observationer. Kvantitativ forskning beskri-

ver mätbar data och genomförs ofta med hjälp av olika enkäter och frågeformulär. Val 

av forskningsmetod beror mycket på vad det är som studeras. (Bryman, Bell. 2003, s. 

360- 364) 

         Inför en semi-strukturerad intervju har forskaren funderat ut vilka teman som skall 

behandlas och intervjufrågorna kan ställas i valfri ordning. En semi-strukturerad inter-

vju ger större möjligheter för informanten att komma fram med sina egna tankar och 

åsikter. (Bryman, Bell. 2003, s. 360- 364, 369) 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

I denna forskningsmetod är det vanligt att fokusera speciellt på ord och uttryck. En kva-

litativ forskning kan genomföras med kvalitativa intervjuer och deltagande observation, 

men man kan också använda sig av skriftliga källor.  Deltagande observation innebär 

observation av någon eller något. Det är vanligt att i kvalitativ forskning använda sig av 

flera datainsamlingsmetoder för samma undersökning, t.ex. kombinera skriftliga källor 

och intervjumaterial. (Bryman, Bell. 2003, s 299)  
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2.2 Intervjuer 

I en intervju är målsättningen att samla in material för ett visst ändamål. För att inter-

vjun skulle vara ändamålsenlig är det viktigt att inför en intervju känna till sin egen 

målgrupp och intervjua rätt typ av person. Detta är viktigt för validiteten. Det finns olika 

typer av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer är ett gemensamt begrepp för alla 

olika intervjuformer som kan användas för kvalitativ forskning. En intervju kan vara 

strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad intervju består av 

färdiga frågor som kommer att ställas till respondenten. Oftast brukar strukturerade in-

tervjuer användas mer i kvantitativ forskning. (Bryman, Bell. 2003, s. 363) 

 

En intervjuguide är en skriftlig rapport på det material som kommer att behandlas under 

en intervju. Intervjuguidens mening är att vara till hjälp för intervjuaren vid intervjutill-

fället. Dess innehåll och utförlighet beror mycket på vilken typ av intervju som kommer 

att utföras. I ostrukturerade intervjuer använder sig ofta intervjuaren av anteckningar 

som handlar om de teman som skall behandlas. Eftersom en ostrukturerad intervju inte 

följer någon ordning kan frågorna ställas fritt fram under intervjun, och blir mer lik en 

diskussion. (Bryman, Bell. 2003, s. 363, 369) 

 

Fokusgruppintervju är en form av kvalitativ intervju där ett ämne diskuteras öppet i en 

liten grupp. Intervjuaren kallas för gruppledare, och uppgiften är att styra diskussionen 

och komma fram med samtalsämnen som skall behandlas. Syftet med fokusgruppinter-

vju är att skapa diskussion i grupp och observera reaktioner och gruppdynamik. (Bry-

man, Bell. 2003, s. 388-290)  

 

I mitt examensarbete har jag valt att undersöka med hjälp av kvalitativa forskningsme-

toder. Som forskningsmetod kommer jag att genomföra individuella intervjuer och en 

fokusgruppintervju där diskussion kring mitt forskningsämne kommer att föras. I fokus-

gruppintervjun kommer jag som gruppledare att styra diskussionen till mitt ämne. Jag 

har valt att utföra mina intervjuer individuellt och i grupp eftersom jag tror att en kom-

bination ger en tydligare bild av åsikter samt attityder. Jag kommer också att använda 

mig av en intervjuguide under intervjutillfället.  
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 TEORIBESKRIVNING 3

Teoribeskrivningen kommer att behandla marknadsföring inom skönhets- och mo-

debranschen, marknadskommunikation och bildanalys. Jag kommer också att skriva om 

dagens skönhetsideal i medierna och hur de påverkar speciellt unga kvinnor. I teori-

materialet har jag använt mig av undersökningar där reklambilders och mediers påver-

kan på unga kvinnor och attityder kring reklambilderna behandlats. 

3.1 Marknadskommunikation 

Människans uppfattning av omgivningen och hur den påverkar henne kallas för varse-

blivning. Det är en individuell process som bildar en helhetsuppfattning av världen. Den 

är individuell eftersom den formas utifrån individens humör, behov, förväntningar och 

upplevelser. (Belch, E. Belch s. 110-118) Varseblivning väcker känslor med hjälp av de 

sinnen som människan mottar retningar med. Effektiv marknadsföring inkluderar sin-

nesintryck som stimulerar flera sinnen. Varseblivning innefattar även människas indivi-

duella behov, personlighet och förväntningar och uppfattas enligt det egna sättet att 

forma information. Selektiv uppmärksamhet är de processer då individen själv kan på-

verka de retningar som hon mottar från omvärlden, t.ex. då retningen motsvarar ett spe-

ciellt intresse hos människan uppfattas dessa retningar strakare eftersom individen upp-

märksammar dem. Människohjärnan kan alltså lära sig att medvetet ignorera och notera 

retningar från omvärlden och selektivt reagera på den typ av retningar som hon upplever 

intressanta.  (Belch, E. Belch s. 110-118) 

 

Marknadsföring av produkter bygger ofta på hela kampanjer i olika medier. För en 

marknadsföringskampanj är idén eller temat bakom kampanjen det viktigaste. Budskap-

et beskriver den känsla eller reaktion som sändaren önskar framkalla hos konsumenten. 

Informativa reklamer framhäver fram ett informativt budskap om en produkt på ett 

övertygande sätt genom att poängtera t.ex. produktens ekonomiska-, hälsofrämjande- 

eller bekvämlighetsfaktorer för att övertyga konsumenten. ”Ahaa”-upplevelsen väcks då 

hos konsumenten och leder möjligen till ett köp. (Bergström, B. 2012; s, 70-78)  
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Känslomässiga budskap strävar till att väcka den emotionella sidan hos konsumenten. 

Känslor och styrning av känslor är utom vårt räckhåll vilket leder till att vi inte alltid 

kan beskriva dem. Känslan av ett behov kan plötsligt uppstå utan att vi är medvetna om 

varifrån den uppkommit. Beroende på branschen och vilken produkt det gäller, vill man 

väcka olika typer av känslor för att nå konsumenter. T.ex. i skönhetsbranschen vill man 

få kvinnor att känna ett behov efter en produkt på grund av att den reflekterar en positiv 

inverkan den kunde ha. Känslomässiga budskap kan användas i marknadsföring också i 

syfte att reflektera positivt på varumärket och varumärkets ”image” eftersom produkter 

med stark ”image” ofta upplevs som mer värdefulla. Till stor del består produktupple-

velsen av den känsla produkten ger åt konsumenten redan innan den används, och inte 

således enbart på kvaliteten eller på hur den motsvarar det utlovade. (Belch, E. Belch. 

1998: s. 256-269)  

 

Instrumentella budskap i reklamer vill poängtera problem i vardagen, och deras lösning 

till dessa. I reklamerna dramatiseras problemen och framförs negativt med hjälp av text 

och bilder. Syftet är att ringa in behov, så att konsumenten kan känna igen sig själv och 

inse vad det är hon behöver. (Bergström, B. 2012: s.70-79) 

 

Relationella budskap vill lyfta fram en positiv inverkan eller känsloupplevelse som en 

produkt har. Relationella budskap i reklamer får mottagaren att drömma om något. De 

innehåller ofta en berättelse som förblir öppen för mottagaren att uppleva och definiera.  

I reklambilder kan budskapet söka förstärkning med hjälp av någon känd person, som 

“godkänner” produkten. Detta kan i konsumenternas ögon ge upphov till betydligt mer-

värde för produkten. (Bergström, B. 2012: s.70-79)  

3.2 Kommunikationsmodell  

Marknadskommunikation omfattar alla de tillvägagångssätt ett företag tillämpar för att 

förmedla konsumenterna sitt budskap. Kommunikationsprocessen mellan sändaren och 

målgruppen består av budskap som förmedlas via olika kanaler. Sändaren planerar sin 

kommunikationsmodell i syfte att försöka få budskapet att nå fram till målgruppen. 

Därmed är det viktigt att både budskapet och kommunikationskanalerna är samspelta 

för att fungera. De olika medierna är fyllda med otaliga budskap från omvärlden, d.v.s. 
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brus. Följaktligen, för att få budskapet att höras genom bruset gäller det att planera 

kommunikationen. I planeringen av vilka kanaler som skall användas är det viktigt att 

känna målgruppen och veta vilka medier de följer. Alla medier passar inte heller nöd-

vändigtvis alla produkter. Kommunikationsmodellen bestäms utifrån vad ett företag 

strävar till med kommunikationen. ”Inbound marketing” är ett exempel på ett kommu-

nikationssätt där värdet bestäms av vad ett budskap ämnar förmedla, när igen ”engage-

ment marketing” fokuserar på hur ett budskap kommuniceras. ”Viral marketing” inne-

bär kommunikation där spridning i sociala medier eftersträvas.”Feedback” är avgö-

rande för hur budskapet uppfattats och mäter också hur bra det nått fram. I slutändan är 

det konsumenterna som väljer vad de blir intresserade av och vilka budskap kommer 

igenom. (Holm, O. 2002; s, 133-135, 141-146)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: Marknadskommunikationsmodell. 

3.3 Skönhetsideal media 

  Mediernas påverkan och hur deras budskap uppfattas av omvärlden är en individuell 

pågående process. I en undersökning genomförd av Field et al. år 1999 har de studerat 

hur medierna påverkar bedömningen av den egna kroppen och utseendet hos unga kvin-

nor. Studien genomfördes i skolor i USA med hjälp av frågeformulär som behandlade 

frågor kring utseende. Undersökningen utfördes i en grupp på 548 elever i ålder 10-18 
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år. Syftet var att få reda på ifall tidningsartiklar eller bilder hade påverkat de unga kvin-

norna, och vilka tankar bilderna då väckt hos dem. I formuläret frågades det om man 

känt missnöje med sin kroppsform och vikt, samt ifall man upplevt behov av att påbörja 

diet på grund av reklambilder i tidningar. Undersökningen bekräftar mediernas starka 

påverkan hos mottagarna, eftersom 69 % av de unga kvinnorna som svarade hade på-

verkats av skönhetsannonser samt format sitt egna skönhetsideal kring dessa bilder. Av 

respondenterna medgav 47 % att de upplevde behov att ändra på sitt utseende och sin 

kroppsform genom att gå ner i vikt för att motsvara det skönhetsideal som medierna 

framför.  År 2014 utfördes en studie av Dove, The Real Truth About Beauty, med syftet 

att utreda hur kvinnor uppfattar skönhet och vad skönhet betyder för dem. Studien påvi-

sade att mediernas skönhetsideal inte överensstämde med det som respondenterna öns-

kade. Det kom fram att de skönhetsideal som såldes, skapade negativa tankar om den 

egna självbilden hos kvinnorna. Till följd av studien förekom kampanjen Challenging 

Beauty med målet att skapa positivare självbilder hos kvinnor genom att minska på retu-

schering i reklambilder.  

 Det har undersökts kring reklambilder och om vad som anses väsentligt i en reklambild 

för den att kännas trovärdig. Undersökningen Beauty as a tool: the effect of model at-

tractiveness, product relevance and elaboration likelihood on advertising effectivenss, 

betonar relevansen för sambandet mellan produkten och modellen för produktens tro-

värdighet. Undersökningarna bevisade också ett attraktionssamband mellan modell och 

produkt; ifall marknadsföring sker med hjälp av en reklambild med en kvinna som upp-

levs attraktiv upplevs högst troligen också produkten mer attraktiv. Det påpekades dock 

att för att produkten skulle upplevas som intressant och attraktiv, måste det ändå finnas 

ett samband mellan produkten och modellen i reklamen. (Mulder, Siero, Stapel, 

Trampe, 2010).  

 Enligt Damico & Fuller (2007) får medierna och det skönhetsideal som medierna skapat 

kvinnor att känna sig otillräckliga och missnöjda med sin kropp. Objektifiering av kvin-

nor har länge varit vanligt i reklam och media, vilket lett till att sexistiska bilder på 

kvinnor beskådas objektivt av även kvinnor själva. Forskningsresultaten i studien, pub-

licerad i European Journal of Psychology, förklarar skiljaktigheterna mellan synsätt på 

man- och kvinnokroppar. Studien där Gervais varit med och planera genomfördes med 

hjälp av 230 deltagare som fick i uppgift att åskåda ett antal bilder på både kvinnor och 
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män i full klädsel. Därefter visades två stycken bilder till, då uppgiften var att avgöra 

vilken av bilderna de sett tidigare, samt uppmärksamma hur bilden hade förändrats. En 

av bilderna hade retuscherats för att framhäva någon kroppsdel som i allmänhet uppfatt-

tas som sexig. För männen var det mycket enklare än för kvinnorna att hitta skiljaktig-

heterna som gjorts på kvinnokroppen. Gervais förklarar resultatet genom att män ser på 

kvinnokroppen som objekt, de fokuserar mer på enskilda kroppsdelar medan kvinnor 

däremot ser en helhet när de ser på en manskropp.  Hon påpekar att fallet inte gäller 

bara män, utan att också kvinnor uppfattar andra kvinnor på detta sätt. Fokus på enstaka 

kroppsdelar förklarar varför avundsjuka, kroppsnojor och jämförande av egen kropp 

med en annan förekommer. Då en kropp beskådas som en helhet bestående av skilda 

delar lämnar det mer utrymme för åskådaren att se vilka ”fel” kroppen har.   

3.4 Bildanalys 

Människans uppfattning av omgivningen och hur den påverkar henne kallas för varse-

blivning. Det är en individuell process som bildar en helhetsuppfattning av världen run-

tomkring. Den är individuell eftersom den formas utifrån människans egna humör, be-

hov, förväntningar och upplevelser (Belch, E. Belch s. 110-118). Det budskap som för-

medlas med hjälp av bilder, text och design till en mottagare och uppfattningen som bil-

den förmedlar kallas för visuell kommunikation. Betraktaren uppfattar bilden på ett in-

dividuellt sätt via perception som innebär att individen mottar visuell stimuli som hjär-

nan uppfattar. Perception ger synintryck som bildar en helhet i individens medvetande. 

Upplevelsen formas av en individuell känsla som människan tolkar med hjälp av hennes 

erfarenheter, kultur och kunskap. (Bergström, B. 2012; s, 98-99). 

Semiotisk analys förklarar läran om tolkning av tecken och mönster. En bild består av 

linjer, ytor och punkter som tillsammans bildar en helhet. Med hjälp av ögonrörelseka-

meror har forskare fått reda på att människans synsinne till en början flackar av och an 

mellan bildens olika komponenter för att sedan bilda en helhet som individen uppfattar. 

Det har påvisats att individens intresse spelar en stor roll i vad hon ser på en bild och 

uppmärksammar. Den selektiva perceptionen stänger ut sinnesintryck som människo-

hjärnan inte vill hämta till ditt medvetande (Bergström, B. 2012; s, 199, 203). 
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Analys av en bild kan vara både visuellt och kommunikativt. En bild kan tala åt en 

människa på ett mycket individuellt sätt, något som kan vara svårt att beskriva i ord. I 

en bildanalys splittras bilden i olika delar där den analyseras separat från helheten. Bild-

kommunikation innebär bl.a. analys av inre och yttre kontext, samt sändare, mottagare 

och syfte (Bergström, B. 2012; s, 208-213). Bildupplevelsen kan delvis styras av mark-

nadsföraren med hjälp av semiotisk analys av typografi, bilder och formgivning i re-

klambilder. Former och färger som används i bilder har en betydlig inverkan på tolk-

ningen. Färger kombineras med olika sinnesstämningar och typer av personlighetsdrag 

eftersom de i verkligheten väcker olika känslor hos människan. Färger associeras också 

med politik, kultur och religion och fungerar också som signaler. Orsaken till att starka 

färger ofta upplevs väcka starkare känslor kan förklaras genom de biologiska händelser-

na i hjärnan. I människohjärnan finns så kallade tappar som tar emot färgimpulser och 

stavar som tar emot ljusimpulser, och skapar en enhetlig uppfattning om färger som in-

dividen sedan upplever. Eftersom stavarna är mycket känsligare till reaktion, kan impul-

ser (bilder, objekt) med mycket svag belysningsnivå därför uppfattas som nästan färg-

lösa eftersom tapparna inte reagerat på dessa impulser. Utifrån detta kan man beskriva 

varför det ofta sägs att ljusa färger känns harmoniska och väcker lugna känslor hos 

människan.  Färgerna spelar en betydlig roll i marknadsföring med hjälp av reklambil-

der, eftersom färgerna måste stå i enhet med det budskap som skall förmedlas. Typo-

grafi har sin egen roll i bilder då t.ex. olika fontstilar på en text påverkar på textens bud-

skap och hur den uppfattas (Bergström, B. 2012; s, 34-45). 

 EMPIRI 4

I den empiriska delen av mitt examensarbete har jag med hjälp av kvalitativa intervjuer 

undersökt vad målgruppen anser om hur skönhetsideal framställs i reklamer. Med hjälp 

av två olika reklambilder har informanterna besvarat ett intervjubotten för bildanalys. 

Analysen fokuserar speciellt på uppfattning av bilden och vilka tankar och känslor som 

väcks hos informanterna. Frågeformuläret som jag använt mig av är ett färdigt protokoll 

för bildanalys steg för steg. En bilaga finns med i slutet examensarbetet. För att möjlig-

göra variation i svar och synsätt hade jag valt att antalet informanter skulle vara 18 

stycken. De utvalda informanterna valdes med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Respon-

denterna är i åldern 19- 26 år, bosatta i huvudstadsregionen. Alla informanter deltog in-
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dividuellt i analysen utan någon på förhand given information gällande typen av intervju 

eller analysens innehåll. Informanterna var heller inte medvetna om ämnet som exa-

mensarbetet behandlar.  

 

Intervjuerna gjordes hemma hos mig. Miljön var lugn och privat, inga andra människor 

befann sig i samma utrymme vilket gav full fokus åt informanten att koncentrera sig på 

intervjutillfället. Eftersom lägenheten inte var bekant för någon kan man dra en slutsats 

att alla informanter torde ha upplevt situationen mycket lika. Innan intervjun påbörja-

des, informerade jag dem om vad intervjutillfället skulle gå ut på och förklarade hur jag 

önskade dem att besvara frågorna; ärligt och med egna ord. Jag förklarade för dem att 

jag skulle spela in alla intervjuer för att senare under processen kunna transkribera 

materialet. Via inspelning av intervjuerna försäkrar man att det behandlade materialet 

motsvarar det som informanterna sagt. Ingen av informanterna blev störd av inspelning-

en, och jag fick tillåtelse av alla att göra det. Eftersom åsikterna delvis kan anses som 

personliga, försäkrade jag dem också över att intervjun sker anonymt, och att ingen nå-

gonsin skulle få reda på vem de är eller vad de sagt.  

 

I intervjun analyserades två stycken bilder. Båda reklambilderna visar en kvinna med 

lite kläder på. Båda reklambilderna har syftet att marknadsföra en produkt som tillhör 

ett varumärke vars syfte är att sälja.  

 

Bilderna analyserades skilt, alltså blev intervjuerna sammanlagt 36 stycken. Varje inter-

vju räckte i genomsnitt 6 minuter, och materialet jag till sist analyserade bestod i helhet 

av 216 minuter intervjumaterial. Allt material är transkriberat och finns med som bilaga 

i slutet av examensarbetet. Med hjälp av svaren har jag analyserat en fråga åt gången, 

och med hjälp av direkta citat kommer jag att redovisa för de resultat som jag fått. Cita-

ten jag valt att plocka ut fungerar också som förklaring på hur åsikterna motiverats.  
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Figur 5: Reklambild för Protein World. Reklambilden användes också som en av de analyserade reklambilderna i detta examensar-

bete. Bild 1. 

Figur 6: Reklambild för underklädesmärket Cacique. Reklambilden användes också som en av de analyserade reklambilderna i 

detta examensarbete. Bild 2.  

 

 ANALYS OCH UTVÄRDERING 5

Fråga 1: Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Svar som hänför sig till bild 1: 

Största delen av informanterna upplevde kvinnan i den första bilden som ung, attraktiv 

och vältränad. Det förklaras att på basen av vad hennes kroppsspråk låter förstå, känner 

sig kvinnan i bilden att hon är mycket sexig och vill bjuda på sig själv. 

”Utmanande och framhäver brösten”. ”Vill se snygg ut och visa sig”. 

Svar som hänför sig till bild 2: 

Kvinnan uppfattas i huvudsak vara en kurvig kvinna, XL-modell eller en kvinna med 

fylligare kropp. 

”En kvinna med former som har spetsunderkläder på sig”. 

 

Fråga 2: Beskriv kroppsspråket 
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Svar som hänför sig till bild 1: 

Kroppsspråket i bild 1 uppfattas vara sexuellt och utmanande av de flesta informanter-

na. En del av informanterna tycker ändå att hennes kroppsspråk tyder på att hon försö-

ker vara något annat än hon egentligen är. 

”Hon försöker vara något hon inte är”. ”… hon drar in magen och försöker se sexig ut”. 

Svar som hänför sig till bild 2: 

Hennes kroppsspråk uppfattas av en större del utstråla självsäkerhet och sexighet. Hon 

beskrivs också försöka se sexig och snygg ut i bilden.  

”Hon är självsäker med sin kropp; hon har lyft armarna ovanför huvudet vilket ger ett 

ganska fritt intryck och ställningen säger att hon är nöjd med sig själv och visar upp sig 

stolt. Hon täcker inte kroppen med sina armar utan låter alla se henne”.  ”Hon försöker 

se sexig och snygg ut”. 

 

Fråga 3: Miner 

Svar som hänför sig till bild 1: 

Informanterna tycker att kvinnan i bilden är sexig och försöker se allvarlig ut. En infor-

mant förklarar att kvinnan försöker stirra djupt in i själen. 

”Vill se sexig och allvarlig ut”. ”Ganska sexuell min”. ”Hon försöker stirra djup in i själen. 

 

Svar som hänför sig till bild 2: 

Även om hon anses posera uppfattar informanterna henne sexig och självsäker. Hon 

förklaras också se lugn ut, det syns att hon är nöjd med sitt utseende och att hon stolt 

kan visa upp sig själv.  

”Utmanande”. ”Glad och självsäker, hon ser stolt ut”. 

 

Fråga 4: Viktiga detaljer 
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Svar som hänför sig till bild 1: 

Som viktiga detaljer i bilden ansågs bland annat vara den gula färgen som ofta ansågs 

väcka uppmärksamhet, kvinnan och hennes kropp, samt den gula bikinin hon har på sig.  

”De har gjort henne svartvit och bikinin är gul, tror det finns en idé med att framhäva 

kroppen”.  

Som detalj utmärktes också av flera att speciellt hennes kropp och bröst fångade blicken 

när man såg på reklambilden.  

”Bikinin och hennes kropp förstås, magen, brösten …”. ”Hennes kropp och hennes bröst och hur 

man fokuserar på dem”. 

Flera av informanterna upplevde att texten vad den viktigaste detaljen i bilden.  

”Texten är ganska ifrågasättande”. 

Svar som hänför sig till bild 2: 

Hennes kurvor, och det att hon är en större kvinna påpekas som en viktig detalj av de 

flesta. Också #Iamnoangel utpekas vara viktig för att den bär med sig ett budskap.  

”Hashtaggen är en detalj tycker jag”. ”Texten som syns i mitten av bilden har ett klart 

budskap för att det hänvisar till sådana underklädesmodeller som man ofta använder, och 

vill säga att hon skiljer sig från dem med sitt utseende”.  

”Kroppen, att hon är större”. 

 

Fråga 5: Bakgrunden 

Svar som hänför sig till bild 1: 

Överlag upplevdes bakgrunden som sprallig, färggrann och mycket gul. Åsikterna varie-

rade mycket lite och medförde inga speciella findings.  

”Väcker uppmärksamhet”. 

 

Svar som hänför sig till bild 2: 
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I helhet fanns det inte mycket skiljaktigheter mellan beskrivningen av bilden bakgrund. 

Bakgrunden tolkas överlag som lugn, enkel, simpel, ljus och att framhäver hennes 

kropp.  

”Bakgrunden framhäver hennes kropp”. 

 

Fråga 6: Om det finns text, hur ser texten ut 

Svar som hänför sig till bild 1: 

Texten på reklambilden väckte uppmärksamhet, men blev i flesta fall i skuggan av 

kvinnan.  

”Jag tittade inte alls på den, utan lade märke bara till bilden”.  

 

Svar som hänför sig till bild 2: 

Informanterna anser i stora drag att texten är modern på grund av hashtaggen som finns 

med på bilden. Till utseende uppfattas texten lättläst och tydlig.  

”Lägger först märke på texten, den är tydlig”. 

 

Fråga 7: Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Svar som hänför sig till bild 1: 

Målgruppen, och vilken målgrupp bilden tycks rikta sig till var klart och tydligt enlig 

informanterna menat för kvinnor. Majoriteten av informanterna beskrev dessa kvinnor 

som osäkra med sig själv och sitt utseende, eller att de är kvinnor som annars bara bryr 

sig om hur de ser ut.  

Svaren fattar att kvinnor och deras ålder ofta kopplas ihop med hur väl de tar hand om 

sitt utseende och sin kropp. Målgruppen för bild 1 förklarades nämligen av majoriteten 

vara ung, eftersom unga kvinnor bryr sig om sitt utseende och vill se bra ut.  

”Unga, 20-25 åriga kvinnor eftersom det är mera till den åldersgruppen säkert menat ef-

tersom kropp och ”beach body” väcker känslor hos den åldersgruppen”. ”Främst säkert 
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kvinnor. Unga personer som vill se snygga ut och bryr sig om sitt utseende och kroppen”. 

”Det är ganska för unga kvinnor under 20 och runt 20 eftersom hon är själv i den åldern. 

Tror också att den är menad för yngre eftersom ämnet (beach body) ofta är något som 

berör unga kvinnor mycket”. 

Fastän bild 1 upplevs av majoriteten vara menad för kvinnor, påpekar några informanter 

att bilden visst också kan väcka intresse hos män, och förklarade att kroppen och hennes 

utseende kunde upplevas attraktiv av också det motsatta könet.  

Svar som hänför sig till bild 2: 

Bilden upplevs passa för alla målgrupper. Det fanns mycket variation med åsikter om 

vilken den specifika målgruppen kunde vara, men utifrån informanternas svar kunde 

man tolka att bilden ansågs vara mest lockande för lite äldre kvinnor i ålder 30-40 år. 

Många upplevde ändå att bilden också passade en yngre målgrupp eftersom utseende, 

skönhet och budskapet i bilden är något som berör alla kvinnor. Hänvisningar till varför 

målgruppen kunde vara äldre kvinnor, var bland annat upplevelsen och känslan av lyx 

och dyrbarhet som bilden förmedlar. Också stilen på underkläderna påpekades vara mer 

i vuxen smak.   

”Skulle nog säga att överlag för kvinnor i ganska olika åldrar. Yngre kring 20 men också 

lite äldre kvinnor i samma ålder som hon är. Tror att man vill med reklamen visa för 

unga kvinnor i 20-25 års ålder att det är okej att vara också lite större och ha kurvor”.  

”Tror att det kan vara för unga, eftersom man vill ge en hälsosammare kroppsbild över 

kvinnokroppen, men tror nog att det också är till de flesta kvinnor för att de skulle känna 

att man inte behöver skämmas för sin kropp”. ”Tror det riktar sig damer i 30-40 års ål-

der eftersom hon är själv äldre”. 

 

Fråga 8: Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor 

väcker den hos dig? 

Svar som hänför sig till bild 1: 

Flera av informanterna upplevde att bilden visst väcker tankar hos dem angående eget 

utseende.  

”Fick lite dåligt samvete att varför jag själv inte är i samma skick eller strävar till det. 

Får mig att känna att jag borde börja träna mera, men samtidigt stör jag mig på att den 
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får mig att känna så”. ”Jag tycker att hela bilden känns fånig och löjlig. Sättet att fram-

föra ger hemsk press åt unga med tanke på att framföra någonting med hjälp av en snygg 

och smal kvinna. Denna typ av reklam leder lett till fel spår och kan orsaka just problem 

hos unga”  

Irritation och negativa tankar väcktes både kring det egna utseende och av reklambilden. 

Speciellt ansågs reklambilden missvisande, med tanke på produkten som de marknads-

för i bilden. Produktens samband till bilden ansåg fattas helt och hållet.  

”Man blir nästan arg! Tycker att det är ganska äckligt att om man skall tala om protein 

är detta inte rätt bild för reklam. Protein har med mat att göra, inte med en kvinna i bi-

kini. Ställningen som hon står i, och det att kroppen gjorts svartvit och att med en grann 

bikini framhäva sedan delar av kroppen som inte har något att göra med träning”. 

Svar som hänför sig till bild 2: 

Reklambilden väcker i stort sett positiva tankar, och den upplevs som modig, bra och 

snygg. En del av informanterna reagerar i detta skede till #Iamnoangel och ifrågasätter 

dennas betydelse i bilden.  

”Att hon ser nöjd ut med sig själv. Tycker att ”I am no angel” kunde lika bra ha lämnats 

bort”. ”Väcker känslor att sändaren har varit modig med att bryta ett sorts mönster 

egentligen och inte använda sig av det normala modellutseende i reklambild”.  

”Att man sänder ut ett mer realistiskt kroppsideal med bilden. Tycker att den väcker 

ganska positiva känslor. Jag reagerar till att man försöker särskilja denna från vanliga 

underklädesreklamer, visst har man säkert använt någon retuschering i bilden, men den 

ser ändå mer verklig ut”. 

”Tänker nog på att hashtaggen vill säga att hon inte är en typisk ideal kvinna som har 

ljust långt hår och är smal, utan istället har kurvor och en ganska fyllig kropp. Tycker att 

bilden är lugn och ger ett bra intryck även om hon är mycket naken, tycker att bilden är 

ganska stilig för att vara underklädesreklam”. 

En informant förklarar bilden som ett tydligt uttalande om dagens skönhetsideal som 

syns i marknadsföring.  

”Jag kommer främst att detta är en protest mot vanlig marknadsföring riktad till kvinnor 

just när hon är lite kurvig och ser annorlunda ut till vanliga modeller. Blir egentligen 

ganska glad av att se annonsen för att det känns uppfriskande att sen en kvinna som hon i 
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bilden. Hon är ju inte stor utan ganska smal nog på riktigt men än då inte lika smal som 

de flesta modeller”. 

En informant berättar ärligt att kvinnan i bild 2 inte motsvarar hennes kroppsideal, och 

att det känns ovant att se större kvinnor i reklambilder. 

”Säger inte att det är fel, men är bara inte van vid att se denna typ av bilder. Tycker ju 

nog att hon är snygg förstås, men hon är ju väldigt olika ifrån andra modeller. Vissa 

tycker att hennes kropp är snygg men det är nog inte mitt egna ideal”.  

 

Fråga 9: Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man 

valt att göra det såhär? 

Svar som hänför sig till bild 1: 

Sändarens budskap upplevs i stora drag bli väldigt tydlig, och den förmedlas med hjälp 

av en text och en bild. Flera tycker att budskapet strävar till att väcka behov hos kunder 

och få dem att jämföra sig med kvinnan. Bild 1 väckte mycket starka känslor i och med 

att den ansågs spela på kvinnors svaga sidor. I vissa fall upplevde informanterna bud-

skapet som en pik om deras utseende. 

”De har valt att försöka väcka motivation hon konsumenter med hjälp av en kvinna som 

kanske enligt någon är i bra fysiskt skick och ser snygg ut”. ”Såhär skall man se ut, och 

det är såhär man är snygg. Kanske tanken är att väcka känslan att kanske man själv 

borde förbättra sin kropp och träna mera. ” 

Svar som hänför sig till bild 2: 

En merpart av informanterna tycker att bilden vill uppmuntra kvinnor till att inte oroa 

sig över sitt utseende och sin kroppsform. Många tycker att bilden vill säga åt dessa 

större kvinnor att det är ”okej” att vara kurvig, och att man inte behöver vara pinnsmal 

för att kunna känna sig vacker. Upplevelsen av bilden var i helhet mycket positiv. En 

del motiverade också att valet av en större modell till reklambilden baserade sig på att 

varumärket ville visa att de också har underkläder som lämpar sig till större kvinnor.   

”För att bevisa att man inte behöver vara pinnsmal för att vara snygg eller för att känna 

sig snygg”. ”Just att vara nöjd med sin kropp, och att idealet inte är pinnsmalt. Att man 

skall vara självsäker och stå för hur man ser ut. Tror att de vill hämta fram att underklä-
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derna är snygga och sitter bra på alla typer av kropp, dom ser ju snygga ut på henne 

också så tror att de därför valt henne med”.  

  

Fråga 10: Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Svar som hänför sig till bild 1: 

Svaren till denna fråga var mycket varierande. Flera förklarade mediernas synsätt samt 

det budskap som medierna vill förmedla om skönhet och utseende ligga bakom de 

kvinnoideal som finns idag. Informanterna menar att kvinnan i bild 1 avspeglar synen 

på hur medierna framställer kvinnor och deras utseende, men att verkligheten är något 

annat.  

”Jag tycker att det är en stereotyp, och att det är fel att lägga denna typ av kvinna i bilder 

eftersom majoriteten verkligen inte ser ut såhär. Speciellt med tanke på unga människor 

så borde det förstås att det är fel att marknadsföra såhär, eftersom det ger fel bild över 

hur kvinnor i verkligheten ser ut”. ”Median har ju jättestor roll på allt, och tycker att de 

har påverkan med sådant. Dom försöker ju påverka, och sex säljer ju. Denna bild gör att 

kvinnor tänker att de kan bli lika snygga som henne med hjälp av produkten som de säl-

jer. Tycker att detta är ett ideal i media, men inte i verkligheten”. 

Svar som hänför sig till bild 2: 

En informant beskriver hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut på 

följande sätt: 

Det kanske ger en viss trygghet för vissa kvinnor, eller för en större målgrupp egentligen. 

Tror att bilden ger trygghet och självsäkerhet för vissa just större kvinnor att våga gå in i 

deras butik för att köpa deras underkläder, eftersom deras reklam säger att det är ”okej”.  

Hoppas ändå inte att den avspeglar synen på hur kvinnor skall vara, eftersom för mig 

känns det ohälsosamt att se ut som hon eftersom hon är överviktig.  

Överlag uttrycker sig en majoritet att med hjälp av bilden vill man visa att det också 

finns kvinnor som ser ut såhär. Som de flesta förklarar i sina svar, anses det inte finnas 

ett rätt eller fel sätt för kvinnor att vara eller se ut.  

”Tycker att bilden avspeglar att man skall vara sig själv, inte något visst utseende. Det 

finns inget visst sätt hur en kvinna skall se ut, alla är ju olika”. ”Tror att den avspeglar 

nog, men det betyder inte att alla kvinnor skulle måsta se ut så, utan att man skall få se ut 
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som man själv vill utan att behöva känna stress av något ideal eller kroppstyp som skulle 

vara det ända rätta”.  

 

Fråga 11: Finns det dolda budskap? 

Svar som hänför sig till bild 1: 

Dolda budskap var överlag svåra att hitta eller komma på enligt informanterna. De upp-

levde att bilden var mycket tydlig och ”rakt på sak” med sitt budskap.  

Några av informanterna spekulerar ifall dolda budskapet kunde vara företagets strävan 

till att avsiktligt orsaka negativ påverkan på konsumenten och hennes självförtroende.  

”Att försöka få andra känna sig osäkra”. ”Få en att känna att man måste bli smalare och 

speciellt med hjälp av produkten komma till resultat”. 

Svar som hänför sig till bild 2: 

Baserat på resultaten tolkas ett dolt budskap ligga bakom #Iamnoangel. Uppfattningen 

om betydelsen varierar dock hos informanterna. En del förstår texten som provocerande 

mot andra reklambilder som använder sig av modeller som är smala. En bråkdel läste 

dolda budskapet som en pik mot varumärket Victoria´s Secret.  

”Tror att de högst antagligen vill provocera, speciellt med texten. Tycker att hashtaggen 

ger en bild att de vill provocera emot alla smala modeller och reklambilder med sin re-

klam”. ”Dolda budskapet kommer från hashtaggen I am no angel, vilket syftar till att hon 

är vacker även om hennes utseende inte motsvarar ett ideal som ofta finns i reklam”. ”Im 

no angel provocerar definitivt emot budskapet som Victoria´s Secret har. Man ser ofta ett 

kroppsideal i media som inte motsvarar verkligheten, och med detta vill man framhäva 

det”. 

 

Fråga 12: Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Svar som hänför sig till bild 1: 

Informanterna beskriver att den stereotypa kvinnobilden och idealet som säljs i media är 

en lång smal kvinna med stora bröst, rumpa och långt blont hår; alltså mycket lika till 

utseendet som kvinnan på bild 1. Det blev också tydligt att informanterna ser detta end-
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ast som någonting som medierna sänder ut men inte motsvarar verkligheten. Såhär för-

klarar majoriteten av informanterna idealkvinnans utseende:  

”Det tycker jag. Hon har perfekt kropp, fint hår och vackert ansikte och man ser tydligt 

hennes kroppsform och kurvor”. ”Absolut. Blond smal tjej, stora läppar, stora bröst”. 

”Visst, ett ideal som medierna vill hämta fram”. 

Svar som hänför sig till bild 2: 

Informanterna var eniga om att det inte fanns några stereotypa kvinnobilder i reklambil-

den. Kvinnan i bilden beskrevs vara modern, äkta och motsvara hur kvinnor i verklig-

heten ser ut.  

”Jo alltså kvinnor ser ju ut såhär, så tycker att det motsvarar den verkliga bilden men 

inte den stereotyp som finns i media”.  

 

Fråga 13: Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Svar som hänför sig till bild 1: 

Budskapet och texten i bilden ger ett mycket allvarligt intryckt till bilden, förklarar 

största delen av informanterna. De tolkar att textens storlek, budskapets innehåll och 

kvinnans min berättar att bilden är gjord med allvar, även om en del hoppas att den inte 

vore det. Budskapet upplevs vara för seriöst och allvarligt för att få tas som ett skämt 

eftersom det kan ha svåra påföljder.  

”Antagligen båda. Men tycker att det ger ett helt fel budskap eftersom det är ett ämne 

som kanske alla inte kan ta seriöst, och kan leda till ganska allvarliga saker också ifall 

man uppfattar att detta är det ända sättet att se ut”.  

Svar som hänför sig till bild 2: 

Bild 2 uppfattas vara gjord på allvar. #Iamnoangel väcker motstridiga åsikter hos infor-

manterna; vissa förstår en mening med den, medan andra tycker att den är opassande i 

bilden. Den förklaras ge en blandad åsikt över bildens helhet eftersom hashtaggen i sig 

känns humoristisk, medan kvinnan och budskapet i bilden är fullt allvar.  
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”Allvar, men tycker nog att ”I am no angel” bir lite humor ändå. Hoppas ändå att det är 

helt och hållet på allvar gjort eftersom budskapet är viktigt”. ”Bilden är på allvar men 

hashtaggen är nog på skämt tycker jag”. 

 

Fråga 14: Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt 

syfte eller inte? 

Svar som hänför sig till bild 1: 

I helhet upplevdes annonsen fungera med sitt budskap samt väcka uppmärksamhet med 

den starka gula färgen och texten i bilden. I säljande syfte för produkten, anser endast 

väldigt få informanter att den fungerar. Problemet förklaras vara att själva produkten 

inte kommer alls fram i bilden och också att varumärkets ”pytte lilla” andel av bilden 

ifrågasätter reklambildens egentliga syfte.  

”Den är ju helt fin och glad med den gula färgen. Men tycker nog inte att den fungerar 

med syftet att sälja en produkt, varumärket är ju en pytteliten del av hela reklamen som 

knappt syns. Skulle tro att det är en reklam för flickan eller bikinin”. ”Tycker att den är 

mycket rakt på sak, men är inte av samma åsikt med budskapet som den har. Tycker att 

man visst skall stöda kvinnor och alla människor till att träna, men kanske hon inte är den 

bästa förebilden till det”. ”Den väcker åtminstone mycket uppmärksamhet. Vad jag själv 

sett av denna bild i medier vet jag att den fått mycket kritik och uppmärksamhet på det 

sättet också, vilket också kan vara en bra sak. Bilden är ju i sig stark eftersom den får en 

att känna sig sämre med tanke på att man inte ser ut som hon, och dom erbjuder ju en 

lösning till problem med produkten vilket de säkert stävar efter”.  

Svar som hänför sig till bild 2: 

Bild 2 förklaras av många informanter som fungerande, men det finns tydliga skiljak-

tigheter på orsakerna till varför de upplever den som fungerande. En informant förklarar 

att bilden fungerar eftersom den känns så annorlunda till de typiska reklambilderna som 

finns.  

”Tycker att den är ganska stilig i viss mån med färgerna och stämningen, tror nog att den 

fungerar eftersom den känns annorlunda på alla sätt”.  
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Däremot tycker en annan informant att bilden är mer fungerande med sitt budskap, och 

förklarar bilden som mindre säljande eftersom den fokuserar på att ta ställning till ett 

problem.  

”Tycker att bilden är ganska modern med sitt koncept att ha hashtagg och sprida sig i 

media med det, och det e ju också nytt att ha en lite större modell med i reklambild. Vet 

inte ändå om den funkar för att sälja produkter, tycker mera att den fungerar som en sta-

tement och fångar uppmärksamhet med att försöka påverka människors uppfattning och 

åsikter. Ser att bilden är gjord mera för att chockera folk och få folk att tänka på kropps-

ideal och hur det påverkar idag”.    

Överlag uppfattades bilden också förstärka kvinnors självförtroende med hjälp av den 

kurviga kvinnan i bilden.  

”Jag ser att många är nöjda med att detta är annorlunda, vilket ger uppmärksamhet 

också genom att det söndrar ett mönster. Tror nog att reklamen fungerar på en viss mål-

grupp, för just kvinnor som ser ut som hon i ålder 20-50 och är i övervikt eftersom rekla-

men kan få dem känna sig tryggare”.  

En annan informant upplevde att bilden inte var lockande för att den särskilde sig från 

hennes egna ideal. 

”Den är ju nog helt snygg, men hon passar inte in i mitt ideal och hur jag vill se ut. 

Också underkläderna skulle passa bättre någon äldre än mig så bilden lockar nog inte 

mig med produkten, men nog skulle jag lägga märke till den”. 

 

Fokusgruppintervju 

Vem tror ni att reklam påverkar mest? 

I fokusgruppintervjun blir det tydligt att de sex informanterna alla anser reklamer på-

verka människor. Som en speciellt mottagande grupp nämns unga, i synnerhet unga 

kvinnor. De konstateras att det visst beror på vilken typ av reklam det är frågan om, men 

att påverkan kan ju också finnas som både positivt och negativt. 

”Nog har jag åtminstone lärt mig att ta vissa saker med en nypa salt, speciellt idag när 

alla reklamer mer eller mindre görs i liknande stil”.  
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Den egna inställningen sägs ha alltså en betydelse för hur starkt man påverkas, förklarar 

en av informanterna. 

”Tror nog att skönhetsreklam påverkar alla, sen är det upp till en själv hur mycket man 

tar åt sig”. 

En annan informant beskriver skönhetsreklamernas starka påverkan bero på att skönhet 

är ett mycket viktigt ämne för kvinnor. 

”Jo, speciellt när skönhet är något som alla kvinnor oftast bryr sig om och vill ta hand om sig 

själva”.   

 

Ser ni påverkan som en negativ sak? 

Det upplevs inga större negativa åsikter angående påverkan av reklam. Det kommer 

fram att inställningen till ifall påverkan anses positivt eller negativt är beroende av det 

sättet hur man framför något.   

”Tycker att påverkan såklart är viktigt med tanke på försäljning, företag vill ju sälja, men 

man måste ändå tänka på hur det påverkar”. 

Informanterna har inget emot påverkan i marknadsförande syfte, eftersom det helt en-

kelt anses höra till marknadsföringen. Medier och tidningsartiklar förklaras som de ef-

fektivaste påverkarna. 

”Medierna är ju nog bäst på att påverka, och tidningsartiklar”. 

Det blir snart tydligt att informanterna kopplar ihop deras tidigare erfarenheter till re-

klam och reklampåverkan till den tidsperiod då de varit yngre.  

”Man tar nog lätt åt sig till en början, minns att jag också trodde förr på alla skönhets-

produkter tills jag testade flera av dem och förstod att det är ett sätt att göra reklam 

bara”. 

Av informanterna förklarar att alla borde veta att man inte varken behöver eller skall ta 

allt seriöst som finns i media. 

”Det har ju blivit en mycket större grej tycker jag idag att säga emot reklamer. Alla vet ju 

att man inte behöver se ut på ett visst sätt, och att man inte behöver vara något”. 
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Då förklarar en av informanterna att just den negativa påverkan riktar sig till unga kvin-

nor eftersom de inte förstår den stora helheten.  

”Negativa påverkan sker kanske just till de yngre människorna, speciellt flickor som är 

intresserade av mode och skönhet och sen vill de ju försöka se ut som modellerna på bil-

derna”.   

Skönhetsidealen som finns i medierna just nu är något som informanterna upplever stö-

rande. Det diskuteras om ett väldigt smalt synsätt till skönhet, som inte motsvarar en 

verklighet.  

”Tycker att det är konstigt ändå att det finns liksom bara två olika ideal känns det som”. 

”Ja det finns just nu 3 sätt att se ut, man är XS, XL eller helt övertränad fitness typ…”. 

På tal om XL-modeller tycker informanterna att det kunde finnas ett smartare sätt att 

föra fram ett större eller ett hälsosammare ideal. Det förklaras att företagen som använ-

der sig av kurvigare kvinnor i sina reklambilder, vill allt för tydligt hämta fram kvinnans 

former, och de fakto att hon är en större modell.  

”Företag vill ju få uppmärksamhet och nog får man ju det ännu idag med att använda en 

större modell. Tror att det har att göra med att ifall man använder sig av en smal modell 

så fokuserar människorna på produkten, medan en stor modell fångar kanske blicken 

mera på henne”. 

En informant tror att det kan bero på att XL-modeller väcker mer uppmärksamhet idag 

än ”de vanliga” modellerna just på grund av att det ännu är så nytt.  

”Ja, kanske eftersom XL-modeller ännu är en ny sak att marknadsföra med så väcker det 

därför ännu uppmärksamhet… och folk kanske därför reagerar mera på att det finns en 

XL-modell i bilden istället för att se produkten”. 

Informanterna konstaterar att oberoende av reklambild, fäster man uppmärksamheten 

alltid först till modellen. En av informanterna tycker att man visst också kan uppleva en 

kurvigare kvinna snygg.  

”Visst kan ju människor också känna avund över kurviga kvinnor och deras utseende 

också … ”. ”Men företag måste ju också tänka på sitt syfte, de vill ju sälja, och sanningen 

är ju att kläderna ser bäst ut på lite mindre modeller… ”. ”Tycker att smala modellerna 

är lite väl smala, och större modellerna nog lite stora, åtminstone de som används i kläd-
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reklamer. Det finns också någonting där emellan, och hittar t.ex. inte en ända modell som 

skulle se ut som mig”. (något där emellan) 

En reklam, som många av informanterna nämner att de minns just för budskapet och 

påverkan är reklamerna som Dove lanserat med kurvigare kvinnor. 

”Tycker att Doves reklam med större modeller och det att den visades på TV gav jättebra 

publicitet och fick folk att kanske vakna upp lite  

En av informanterna blir och fundera över Dove, och hur deras produkter egentligen har 

sammanhang till reklamkampanjerna angående utseende och skönhet; 

”Men vet sen inte heller att har det att göra med produkten, eller är det mer ett budskap 

som de vill föra fram”. 

Informanterna diskuterar över modeller, och ifall man jämför sig till dem. Det kommer 

fram att man visst jämför sig med alla modeller, efter det är ju modellen som oftast har 

på sig kläder som säljs. Informant 4 förklarar hur jämförelse går till på följande sätt: 

”Ja, men sen jämför man ju automatisk sig själv till modellen eftersom man tänker ju på 

att ifall plagget hon har på sig kunde passa en själv …”. ”Ofta är ju nog kläderna också 

snygga för att modellen är snygg. Ofta ser ju kläder helt annorlunda ut i verkligheten”. 

”Men det är ju ganska ofta som det används retuschering också i bilder”. ”Men man på-

verkas nog undermedvetet av alla bilder hela tiden. Just kvinnor med inge celluliter osv 

så tror man ju på riktigt att det finns sådana”.  

Det diskuteras också om kläder och hur kläder ofta upplevs vara snyggare i reklambil-

derna på modeller än vad de egentligen är i verkligheten. Detta spekuleras bero på att 

modellerna ofta är smala och snygga, och att kläder upplevs passa bäst på smalare kvin-

nor än på större kvinnor. 

Informanterna anser inte att man kan gå emot reklam på något effektivt sätt, men att 

man visst kan starta någon kampanj i sociala medier och ta ställning via det. Det ifråga-

sätts ändå dess effektivitet och betydelse i en större helhet.  

”Man kan ju gå emot i viss mån, t.ex. påbörja någon kampanj i social media. Tror nog 

ändå inte att det påverkar någon vad jag tycker”. ”Man kan ju sprida budskap just i so-

ciala media, men marknadsföring och reklam av skönhet är vad det är”. 

En av informanterna tycker att ända sättet man kan ta ställning är att helt enkelt sluta 

handla eller stöda ett visst kläders märke.  
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”Enskilda personers åsikter har ganska liten inverkan sist och slutligen. Det ända man 

själv kan göra är att man t.ex. bara slutar stöda någon klädkedja eller tidning som man 

inte gillar av någon orsak”.  

5.1 Sammanfattande analys för resultat av bild 1 & 2 

Utifrån svaren som fåtts av både bild 1 och bild 2 i fråga 1, blir det tydligt att första in-

trycket av kvinnan i bild 1 är att hon är attraktiv. I bild 2 reagerar informanterna först på 

hennes kropp, och bedömer henne genast som större till kroppsformen. Svaren bevisar 

att kropp och utseende är det första man lägger märke till.  

Båda kvinnorna upplevs posera, eller försöka vara sexiga och snygga till utseende. Ofta 

i reklambilder anses modellerna posera, och bilderna tenderar också sträva till att mo-

dellerna ser snygga ut på bilden.  

I jämförelse till bild 1, tycker informanterna att kvinnan i bild 2 i helhet ser lyckligare 

och mer självsäker ut än kvinnan i bild 1, som också beskrivs av någon ha en tom blick 

och se allvarlig ut.  

Detaljer i bild 1 upplevdes vara den gula färgen, hennes kropp och texten eftersom det 

fångade uppmärksamheten. Det förklarades också att den gula bikinin ville framhäva 

hennes kropp och därför var kroppen svartvit. I bild 2 fokuseras uppmärksamheten till 

hennes kurviga kropp som kommer tydligt fram som mer kurvig och fyllig. Också 

”Iamnoangel upplevs som en viktig detalj. 

Färgen upplevs ha en betydelse i båda bilderna, och ger en effekt till stämningen. I bild 

1 upplevs den gula färgen väcka uppmärksamhet, medan den neutrala bakgrunden i bild 

2 upplevs lugn och framhävande av hennes kropp. En del upplevde den svartvita bilden 

mer klassisk och stilig just pga. färgerna.  

Texten förklaras som tydlig och stor i bild 1. Texten i bild 2 är modern, enkel och lätt-

läst. 

Målgruppen för bild 1 är enligt informanterna unga kvinnor som bryr sig om sitt utse-

ende och vill se bra ut. Det förklaras också att dessa unga kvinnor är lättpåverkade av 

skönhetsideal och vill gärna se ut som modellen i bilden. målgruppen till bild 2 beskrevs 

som mycket bredare, allt mellan 15-50 åriga kvinnor. Informanterna sade att underklä-
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derna i sig är i en vuxnare stil och faller därför i smaken hos äldre kvinnor. Däremot 

tycker informanterna att budskapet i bilden och dess innehåll riktas åt alla kvinnor, spe-

ciellt yngre eftersom de lätt tar åt sig av mediernas ideal.  

 

Bild 1 fick mycket motstridiga tankar. Vissa upplevde att bilden var motiverande, andra 

sade att den förargade och irriterade dem med sitt budskap. En del fick en känsla att de 

måste börja träna mer för att komma i bättre fysiskt skick. Också kvinnans betydelse för 

produkten ifrågasattes hårt. Bild 2 togs mycket bra emot av informanterna, och fick po-

sitiva kommentarer överlag. I helhet ansågs bilden framföre ett mycket hälsosamt ideal 

och stå som bevis för kvinnor att även kurvor och en fylligare kropp är värd att visa upp.  

 

Sändarens budskap med bild 1 enligt informanterna har varit att väcka avund och nega-

tiva känslor. Informanterna förklarar att de vill skapa ett behov och erbjuda en lösning 

till behovet. Bild 2 däremot vill enligt informanterna uppmuntra kvinnor till att må bra 

och vara självsäkra med sitt utseende.  

 

Informanterna tycker att bild 1 avspeglar synen på hur kvinnor borde vara och se ut en-

ligt det ideal som medierna vill förmedla. Men de tycker att detta ideal inte motsvarar 

verkligheten. Bild 2 däremot upplevs visa en realistisk syn på hur kvinnor i verkligheten 

ser ut. 

 

Ett dolt budskap var svårt för informanterna att hitta i bild 1, och den förklarades vara 

mycket rakt på sak och tydlig. Ett dolt budskap motiverades i bild 2 vara #Iamnoangel 

eftersom informanterna upplevde att den tydligt hade en baktanke. 

 

 Kvinnan i bild 1 förklaras beskriva en idealkvinna som medierna ofta använder sig av. 

Hon upplevs ha det stereotypa idealutseendet som består av lång, smal och blont hår. 

Kvinnan i bild 2 sägs vara allt annat än en stereotyp. 

 

Båda bilderna sägs vara gjorda med allvar, även om texterna i båda bilderna anses lite 

fåniga eller upplevs sakna samband till bilden. kvinnorna i bilden ser allvarliga ut, och 

bildernas allvarlighet förklaras också bero på att syftet med reklamerna är att sälja pro-

dukter. 
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Båda annonserna beskrivs i helhet som fungerande. Det ifrågasätts ändå ifall huvudsak-

ligen det varit som mening att väcka uppmärksamhet istället för att sälja eftersom bud-

skapen i bilderna är så starka. Bildernas budskap upplevs av informanterna mycket 

olika, men har en betydlig roll i dessa reklambilder. Bild 1 tycks väcka uppmärksamhet 

pga. den gula färgen och smala kvinnan som ses som ett ideal. I bild 2 anses uppmärk-

samheten bero på att bilden känns ny och annorlunda, och att dennas budskap är mycket 

viktigt idag.  

 SLUTSATSER 6

Min egen uppfattning av bilderna är en blandning av olika informanters åsikter. Jag tyck-

er speciellt att bild 1 förargar med budskapet och med sättet de går till väga med för att 

göra reklam. Efter att ha läst och skrivit lite teori om marknadskommunikation samt bild-

analys märker jag att det påverkat min uppfattning om bilden och dennas uppbyggnad. Ur 

marknadskommunikativt synsätt tycker jag att reklambild 1 inte hänger ihop med produk-

ten(proteintillskott) som marknadsförs. Tycker inte att kommunikationen mellan produk-

ten och bilden alls existerar, eftersom kvinnan i bilden enligt mig är allt annat än musku-

lös och sportig. På basen av vad flera informanter också upplevde, förblir produkten ett 

frågetecken i bilden eftersom den inte finns med. Tillverkaren vill ju med bilden locka 

konsumenten till att tro på deras produkt med hjälp av kvinnan i bilden, och därmed er-

bjuda en lösning åt konsumenten. Jag tycker visst att bilden väcker uppmärksamhet, men 

det gör den endast pga. den starka gula färgen och kvinnans bara kropp. Därmed tycker 

jag att informanterna hade rätt i att påpeka att reklamen blir svår att ihopkoppla till någon 

produkt. Upplever ändå att jag själv inte skulle fokusera någon extra uppmärksamhet på 

bild 1, annat än lägga märke till den eftersom jag redan vant mig vid reklambilder av 

denna typ.  

 

I jämförelse till den första bilden, och hur den uppmärksammas tycker jag att bild 2 defi-

nitivt är effektivare i marknadsförande syfte. Jag baserar min åsikt på semiotiska faktorer 

och innehållet av bilden. Bild 2 uppmärksammas och väcker åsikter just eftersom den är 

så olik till alla andra mode och skönhetsreklamer. Jag upplever att min selektiva varse-

blivning stänger ut mycket av den ”typiska” marknadsföringen idag eftersom den inte ger 
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något nytt. Till motsats från de typiska modereklamerna, kändes det nästan som att bild 2 

kom på ögonen just för att den kändes så ovan och ny för ögat.  

Jag är delvis imponerad av bild 2 eftersom man sällan ser underklädesreklamer som är 

stiliga trots att kvinnorna i dem ofta har mycket lite kläder på sig. Angående #Iamnoangel 

har jag ändå motstridiga åsikter. Tycker visst att den ger något extra till bilden, men för 

mig blir det otydligt ifall de vill sälja produkter eller istället väcka diskussion i sociala 

medier med hjälp av bilden. Uppfattar #Iamnoangel som ett påhopp på Victoria´s Secret 

och deras reklambilder och skönhetsideal. Victoria´s Secret är ett varumärke som säljer 

underkläder med hjälp av väldigt smala modeller som går under namnet Victorias Secret 

angels, alltså Victorias Secret änglar. Idag utgör dessa ”änglar” i stort sett det skönhetsi-

deal som syns i medier och marknadsföring.   

 

Blir positivt överraskad över svaren jag fått gällande bild2. Tycker att bilden i helhet 

uppfattades som något positivt. Tycker personligen att bilden är mycket attraktiv och fin i 

sin helhet, både med budskapet och bilden i sig. Blev förvånad över hur kvinnor ihop-

kopplar ålder och kroppsform så starkt. I intervjuerna blev det tydligt att reklambilder 

med smala modeller anses vara menade för en betydligt yngre målgrupp, medan reklam-

bilden med större modell ansågs attraktiv till en betydligt bredare åldersklass. Det att 

smala modeller lockar en yngre målgrupp motiverades enligt det skönhetsideal och 

kroppsform som uppskattas av en yngre målgrupp, eftersom de förklaras bry sig mer om 

sitt utseende. Tycker personligen inte att skönhet är åldersrelaterat, och tycker därför att 

upplevelsen att det finns ett samband mellan ålder och skönhet är intressant.  

 

Ett attraktionssamband blev ändå tydligt i bild 1 mellan reklamen och kvinnan, i och med 

att flera människor upplevde bilden som motiverande trots att de inte uppskattar bud-

skapet i bilden. Den snygga kvinnan hade en positiv inverkan på konsumenten från va-

rumärkets synhåll, eftersom det väckte en viss typ av behov till att träna mera.  

 

Tycker att båda reklambilderna hade gemensamt att budskapet i bilden förblev mycket 

tydlig och effektiv. Båda reklamerna syftade enlig mig att väcka uppmärksamhet eller 

diskussion. I bild 1 tror jag att syftet är att avsiktligt väcka negativa tankar hos konsu-

menten för att få en reaktion, medan bild 2 vill provocera med sitt budskap emot smala 

kvinnoideal. 
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Slutligen, tycker jag att kropp och kroppsideal uppfattas olika av alla, eftersom vi alla har 

olika skönhetsideal. I dagens samhälle vägleder trender skönhet och de skönhetsideal som 

skapas. Dessa trender kan delvis beskrivas som pågående processer, eftersom studier 

bevisat att medierna har sitt inflytande i vad som anses vara attraktivt just nu.  
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BILAGOR 

BILAGA 1-  

1. BESKRIVNING AV BILDEN 
Beskriv så utförligt som möjligt vad annonsen föreställer.  
Beskriv t.ex.   

-kroppsspråk 

-miner 

-viktiga detaljer 

-bakgrunden 

-om det finns text och hur den ser ut 

 
2. MÅLGRUPP 
Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till och vad får dig att tro det? ! 
 
3. EGNA TANKAR OM BILDEN 
Vad kommer du att tänka på när du ser annonsen. Vilka tankar och känslor väcker den? Associera fritt 
utifrån dina egna erfarenheter och åsikter. 

4. SÄNDARENS BUDSKAP MED BILDEN 

Vad tror du att sändaren har velat säga med sin bild? Varför har sändaren valt att göra reklambilden på 
detta sätt tror du? 

 
5. REKLAMBILDENS INSTÄLLNING TILL KVINNOR OCH MÄN  

Beskriv hur din reklambild avspeglar synen på hur kvinnor och män skall vara/se ut. Finns där dolda bud-
skap? Finns där stereotypa kvinnobilder/mansbilder? Är bilden gjord med humor eller allvar?  

6. ANNONSEN SOM HELHET 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar eller... motivera ditt svar. 

7. REKLAM I ALLMÄNHET (alltså inte just den bild du valt utan ALL reklam)!  

Vilka tror du blir mest påverkade av reklam i vårt samhälle? Varför tror du det? 

8. MIN EGEN ERFARENHET AV REKLAM 

Har du påverkats av någon speciell reklam som fått dig att köpa ett speciellt märke eller vara, eller fått dig 
att vilja se ut på ett speciellt sätt? 
Vad var det för annons/reklam? 

9 GÅR DET ATT STÅ EMOT REKLAM? 



 

 

Kan man stå emot reklam? Hur i så fall? Beskriv vad du tror. 

 

7.1 Bilaga 2- Intervjumaterial 

BILD 1 

INFORMANT 1 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En ung flicka som är i bra fysiskt skick. 

Beskriv kroppsspråket 

Lite sexuellt. Hon bjuder på sig själv.  

Miner 

Hon ser självsäker ut. Tycker att hon försöker vara sexig och visa sig vara tillgänglig. 

Viktiga detaljer 

Hon är själv svart vit, och bilden är i färg vilket framhäver henne. 

Bakgrunden 

Texten i bakgrunden är starkt synlig. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Tycker att texten är tydlig och väcker uppmärksamhet. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Unga kvinnor säkert. Kanske ca 20-års ålder kvinnor som tycker om att pröva på olika sporter och dieter 
och känner ett större tvång att komma i skick inför sommaren. Flickor med sämre självförtroende och 
som strävar till ett visst utseende. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Jag tror att jag blivit van vid detta ämne eftersom jag bekantat mig mycket med det, och tror att jag därför 
inte reagerar längre hemskt strakt på bilder av denna typ. Man kunde göra det på ett bättre sätt. Upplever 
bilder störande eftersom det kör efter ett visst ideal hur man borde se ut.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Tror att de vill hämta fram att de har något som kan hjälpa en komma i skick med produkten de säljer. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Tycker inte att den beskriver alls. Det finns inget speciellt sätt hur kvinnor borde se ut, och tycker att 
kvinnan i reklambilden inte representerar något speciellt.  

Finns det dolda budskap? 

Reagerar inte på något speciellt. 



 

 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nja, tycker nog inte det. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Den blir allvarlig med texten och det att den ör svartvit. Texten känns också seriös.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Personligen skulle jag inte själv köpa produkten pga. denna reklambild eftersom jag inte tycker att den är 
fin på något vis. Skulle inte lägga någon extra uppmärksamhet till den, tycker inte att den är lockande.  

 

INFORMANT 2 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Bild på en kvinna 

Beskriv kroppsspråket 

Utmanande och framhäver bröstet. Intensiv blick. 

Miner 

Ganska sexig och intensiv stirrande 

Viktiga detaljer 

Det att man framhäver bikini i gult, och annars är kroppen svartvit. 

Bakgrunden 

Väcker uppmärksamhet 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Neutral tycker jag. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Antagligen unga kvinnor under 25 år som ser upp till kvinnan på bilden, eller män som fastnar för henne.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Man blir nästan arg! Tycker att det är ganska äckligt att om man skall tala om protein är detta inte rätt bild 
för reklam. Protein har med mat att göra, inte med en kvinna i bikini. Ställningen som hon står i, och det 
att kroppen gjorts svartvit och att med en grann bikini framhäva sedan delar av kroppen som inte har nå-
got att göra med träning. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Väcka uppmärksamhet, få köparen att tro att om man tar deras produkt blir man och se ut såhär. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Joo, den försöker visa att unga kvinnors kroppsideal borde vara smal, vilket är helt förvrängt. Som om 
detta skulle vara ända sättet att se ut för att kunna gå till stranden. 

Finns det dolda budskap? 



 

 

Kommer inte på något. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Jo! 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Antagligen båda. Men tycker att det ger ett helt fel budskap eftersom det är ett ämne som kanske alla inte 
kan ta seriöst, och kan leda till ganska allvarliga saker också ifall man uppfattar att detta är det ända sättet 
att se ut.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

På ett helt fel åtminstone, inget protein har att göra med hur din kropp ser ut på stranden, och tycker att 
sättet att marknadsföra produkten sker på fel sätt eftersom produkten inte ens finns med på bilden. Upple-
ver inte heller annonsen på något sätt attraktiv.  

 

INFORMANT 3 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En jätte het flicka som är supersnygg! 

Beskriv kroppsspråket 

Hon vill se snygg ut och visa sin kropp. 

Miner 

Att hon är självsäker 

Viktiga detaljer 

Bikinin och hennes kropp förstås, magen, texten… 

Bakgrunden 

Strak  

Om det finns text, hur ser texten ut 

Bilden syntes först, men texten är tydlig 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Får en känsla att det skulle vara någonstans i Amerika, har inte sett liknande reklam i Finland. Kanske 18-
25 eller till och med 30 åriga kvinnor tror jag. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Först känner jag att jag kanske borde börja träna för att se snyggare ut, men sen funderar jag att är detta 
faktiskt hur man måste se ut. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Såhär skall man se ut, och det är såhär man är snygg. Kanske tanken är att väcka känslan att kanske man 
själv borde förbättra sin kropp och träna mera.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 



 

 

Nå lite nog, alltså texten ger ett sådant intryck att man egentligen borde se ut som henne på bilden för att 
”vara färdig” 

Finns det dolda budskap? 

Att detta är hur man borde se ut för att vara snygg. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Joo tycker att de vill säga att detta är det rätta sättet att se ut för att ha rätt ”beach body”. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Skulle nog inte säga att det är direkt humor. Tycker att det är mer allvar eftersom kvinnan ser allvarlig ut. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Tycker nog att det är ett ganska bra sätt att sätta en sådan här kvinna i denna typ av reklam eftersom hon 
är i bra skick. Hon har ändå en kropp som många har som ideal, och tycker själv också att hon är snygg.  

 

INFORMANT 4 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Jag ser en ung kvinna som bloggar och tänker mycket på sin kropp och hennes utseende.  

Beskriv kroppsspråket 

Den är ganska framåt och vill visa upp sig. Hon drar in magen och försöker se sexig ut. 

Miner 

Sexig. 

Viktiga detaljer 

De har gjort henne svartvit och bikinin är gul, tror att det finns en idé i det att framhäva kroppen med det. 
Tycker inte hon ser hemskt tränad ut. 

Bakgrunden 

Tycker att bakgrunden framhäver kvinnan.  

Om det finns text, hur ser texten ut 

Tilltalar åskådaren och väcker tankar. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Kanske ca 20 års ålder, men kanske också äldre. Till och med yngre kvinnor också eftersom de känner 
lättare utseendespress och följer ideal. Ganska många män fastnar säkert på den på grund av kroppen. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Jag fick genast lite irriterande tankar, för det första ser man att hon är helt retuscherad. Hennes hela kropp 
har förlängts och midjan dragits inåt och ger ett fejkat utseende till henne. Den är bara jätteretuscherad 
och ger ingen motivation alls för mig till att träna eftersom hon inte ens har några muskler. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 



 

 

Såklart att sälja, men också försöker övertala konsumenten att man blir och se ut som henne om man an-
vänder av produkten.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Jo, känner att de vill säga att det är ända sättet hur man borde se ut för att vara snygg. Det är ett ideal som 
många skulle vilja se ut som och även om man inte gillar att reklam ser ut såhär tycks det ändå funka. 

Finns det dolda budskap? 

Sex säljer! De vill väcka uppmärksamhet med nakenhet och hennes utseende och kropp. Texten har t.ex. 
inget att göra med bilden. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Jo, det finns.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Både och, men tycker inte att skämtet är tillräckligt tydlig för att den skulle vara rolig.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Skulle själv inte ens ha lagt märke på vad det egentligen marknadsför. Trodde att det var en bikinireklam 
eftersom varumärket är så litet i bilden. Tycker att som reklam känns den missvisande eftersom protein 
har med träning och göra och tycker inte att hon ser speciellt vältränad ut. Tycker att reklamen inte känns 
riktigt sluttänkt utan man fokuserat bara på att göra en sexig reklam.  

 

INFORMANT 5 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En smal modell 

Beskriv kroppsspråket 

Hon försöker vara något hon inte är 

Miner 

Hon poserar, inte hennes vanliga min. 

Viktiga detaljer 

Texten såklart eftersom det är det första man ser. Annars så kanske axlarna, det existerar inga axlar i bil-
den. 

Bakgrunden 

Mycket gul.  

Om det finns text, hur ser texten ut 

Kommer tydligt fram. Stora bokstäver för att få uppmärksamhet till den. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Unga kvinnor, pga. texten kanske? Kanske mellan ålder 17-25 runt världen. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 



 

 

Kanske första tanken är att bilden är för någon kanske en förebild, många kan få motivation och vissa 
kanske avundsjuka. Tycker själv att hon är bara en mycket smal kvinna och väcker inga speciella känslor 
hos mig. Tycker att hennes min på något vis får henne att framstå osäker. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

På basis av reklamen är detta en form av proteinreklam, och budskapet är att få sig i sommarskick. De har 
valt att försöka väcka motivation hon konsumenter med hjälp av en kvinna som kanske enligt någon är i 
bra fysiskt skick och ser snygg ut.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Vet inte om den avspeglar synen, men den kan avspegla vissa människors syn hur man borde se ut, speci-
ellt unga kvinnors synsätt.  

Finns det dolda budskap? 

Få en att känna att man måste bli smalare och speciellt med hjälp av produkten komma till resultat. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Beror på vilken stereotyp 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Kanske både och, bror på hur man väljer att ta den. Unga kvinnor tar den säkert på allvar. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Tror att annonser med liknande bilder fungerar i någon mån eftersom de skapar en viss typ av illusion, 
och tror att många säkert köper produkter på basis av sådana bilder. Tycker nog att just denna bild inte 
säljer produkten, utan snarare budskapet den vill säga.  

 

INFORMANT 6 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En kvinna med vältränad och smal kropp med kurvor. 

Beskriv kroppsspråket 

Ganska utmanande tycker jag. Står med axlarna bakåt och brösten framåt. 

Miner 

En ganska utmanande och sexig min. 

Viktiga detaljer 

Hon är en ganska ideal kvinna, har en perfekt kropp och har inga fel liksom.   

Bakgrunden 

Bakgrunden framhäver hennes kropp. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Texten är stor och poppar ut. Den är utmanande och frågande.  

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 



 

 

Tror att den riktar sig till 20-25 åriga kvinnor eftersom ”beach body” upplevs viktigt av den målgruppen. 
Kanske till och med 15 år uppåt eftersom allt yngre flickor börjar följa med medier och vill se bra ut. An-
nars tycker jag att den riktar sig till idrottare och sådana som sportar mycket, kunde se reklamen på ett 
gym eller idrottshall. Anser inte att män skulle köpa produkten pga. reklamen eftersom det finns inget för 
dem att relatera till i bilden.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Den får mig såklart att tänka på vad den säger. Tycker att hon visst är snygg, men inte får det mig ändå 
övertalad till produkten.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Sändaren vill säga att med hjälp av deras produkt kan man få hennes kropp, vilken ser ut som en kropp 
som nästan alla kvinnor säkert vill ha. Tror också att de vil rikta sig speciellt till kvinnor med tanke på att 
de valt henne som modell. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Det trycker jag inte. Tycker att detta det typiska idealet hur kvinnor idag skulle vilja se ut; att vara su-
persmal men ändå samtidigt ha bröst och rumpa är något som ganska ofta inte existerar, utan är mer något 
som folk strävar till. Tror att detta är för många ett ideal, men det är det ändå inte för mig.  

Finns det dolda budskap? 

Vet inte, kanske att provocera. Att väcka tankar och frågor hos unga kvinnor eftersom de valt ett koncept 
som är ganska vanligt i samhället, och speciellt ”beach body” är något som många känner press över. 
Tycker att själva varumärket är så litet, så jag skulle knappast vanligen lägga märke till att den faktiskt 
marknadsför någonting. Själva produkten glöms liksom bort och budskapet förblir själva reklamen.  

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Jo.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Jag tror att den är gjort med allvar, det är ett allvarligt ämne som behandlas i reklamen så ser inte var hu-
morn skulle vara.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Den fungerar åtminstone inte på mig, eller jag skulle själv inte köpa produkten för reklamen. Men tror 
nog att folk som är lättpåverkade av reklam skulle kunna köpa produkten. Det beror också på att säljs det 
på något gym så kanske köper folk den lättare där eftersom det har med sammanhanget att göra. Men an-
ser själv inte att reklamen når sitt riktiga budskap med bilden.  

 

INFORMANT 7 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Jag ser nog en person som tränar jättemycket. 

Beskriv kroppsspråket 

Inte sportig åtminstone. Hon verkar arrogant. 

Miner 

Försöker se sexig ut. 



 

 

Viktiga detaljer 

Hennes kropp, den är ju jätte bar. Tycker att det är missvisande att detta är en proteinreklam i och med att 
hon är ju inte muskulös utan bara väldigt smal.  

Bakgrunden 

Den sticker ut. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Jag tittade inte alls på den, utan lade märke bara till bilden.  

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Säkert till unga flickor, 25-35. Närmare unga än äldre eftersom hon ser ut på ett visst sätt som kanske 
yngre tycker om. Tror nog att det kunde lika bra vara riktat till män som till kvinnor, men känner ändå att 
den är huvudsakligen menad till mig för att få mig att träna mer.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

På ett sätt helt okej, jag inspireras själv ibland av liknande bilder eftersom de motiverar en. Men får på 
något vis inte en positiv bild av henne eftersom hon inte ser speciellt glad eller nöjd ut. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

De har valt henne säkert för hon ser snygg ut, och för att människor skulle vilja se lika ut som hon.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Det finns ju jättemycket liknande bilder som detta, och jag tycker att detta är en mycket typisk reklambild 
just där man vill framhäva en smal midja och stora bröst och ser perfekt ut. Det är hemskt eftersom ingen 
ser ju ut så i verkligheten, vilket är något jag ofta försöker påminna mig själv om. En människa som ser ut 
på detta sätt lever ju endast för att träna och lägger all sin tid på utseende och träning, och därför upplever 
jag inte denna bild sårande eftersom det inte är en sådan livsstil som jag själv strävar till.   

Finns det dolda budskap? 

Nej, jag skulle inte säga det. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Jo. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Allvar.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Nej jag tror inte att det funkar för detta företag. Använder själv inte proteintillskott, och jag lockas inte till 
att köpa denna produkt. Tycker att reklamen fungerar bättre med sin påverkan av budskap de valt, inte 
produkten.  

 

INFORMANT 8 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En blond kvinna i bikini. 



 

 

Beskriv kroppsspråket 

Hennes kroppsspråk tyder på att hon är självsäker.  

Miner 

Jo, hon har en ganska sexig min. 

Viktiga detaljer 

Läpparna lägger man märke till i ansiktet. 

Bakgrunden 

Färggrann  

Om det finns text, hur ser texten ut 

Den är en fråga, men egentligen samtidigt en order. Tydlig.  

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Kvinnor mellan 20-35 år. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Väcker ju frågan att är jag färdig att gå till stranden med den kropp jag har, och hur jag borde såklart gå 
till väga. Eftersom det är en proteinreklam tänker jag också på kost och diet för att allt det hänger ihop.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Säkert eftersom det är en vacker kvinna med lite kläder, och för att sex säljer ju alltid. Det fäster upp-
märksamhet, och eftersom hon är mycket vacker så tänker ju många att de vill se ut som hon.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Inte kan jag säga att kvinnor skall vara eller se ut på ett visst sätt. Det är klart att sändaren anser detta som 
ett ideal och också som säljande. Säkert känner också många tittare att detta är ett ideal att sträva till utse-
endemässigt. Tycker dock inte att man kan säga att det finns en viss typ av idealkropp eller utseende hur 
kvinnor borde se ut.  

Finns det dolda budskap? 

Kommer inte på något. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nej, egentligen inte. Majoriteten ser ju inte ut såhär så tycker därför inte att det är någon stereotyp. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Lite både och, humor med tanke på att hon har lite kläder, men texten är allt annat än humor. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Ur en säljande synvinkel tycker jag att huvudbudskapet och bilden inte överensstämmer. Tycker heller 
inte att flickan på bilden ser ut som att hon skulle själv dricka det.  

 

INFORMANT 9 



 

 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Jag ser en jättesnygg brud med blont långt hår. Stora bröst och smal midja. Hon ser ut som en typisk 
flicka som syns i medier och reklambilder.  

Beskriv kroppsspråket 

Hon ser sexig ut. 

Miner 

Sexig blick.  

Viktiga detaljer 

Hennes kropp och hennes bröst och hur man fokuserar på dem. 

Bakgrunden 

Sprallig. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Den är stor och tydlig. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Unga kvinnor, 20-25 ringar eftersom kvinnan på bilden är själv i den åldern.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Jag tycker att det är hemskt att detta skall vara idealet som syns i medier och att speciellt unga kvinnor 
känner att de skall försöka sträva till ett liknande utseende som hon, man bir nästan arg. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Det skall vara en protein reklam, och de försöker säga att deras preparat får konsumenten i skick ifall hon 
köper produkten.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Nej! Det tycker jag inte, men det motsvarar det som syns i media. 

Finns det dolda budskap? 

Nej, tycker inte det.  

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Delvis jo, med tanke på att det är vad medierna vill skapa som ideal. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Allvar.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Jag tycker att den fungerar, och produkten känns trovärdig och motiverar till att köpa produkten. 

 

INFORMANT 10 



 

 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En fitness-tjej som är mycket vältränad och medveten om sin kropp. 

Beskriv kroppsspråket 

Mycket avslöjande. 

Miner 

Hon ser sexig och utmanande ut. 

Viktiga detaljer 

Hennes kropp talar för sig. 

Bakgrunden 

Stark färg och väcker uppmärksamhet. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Stor och har ett tydligt syfte. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Unga, 20-25 åriga kvinnor eftersom det är mera till den åldersgruppen säkert menat eftersom kropp och 
”beach body” väcker känslor hos den åldersgruppen. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Jag blir lätt störd vad bilden vill meddela, och irriterad på att man väljer igen att göra reklam på detta vis. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Med tanke på att det säljs proteinprodukt tycker jag att det känns onaturligt att göra det så. Syftet är att få 
fram kropp och träning för att sälja sin produkt. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

En stor del av kvinnor vill ju kanske se ut såhär, och det känns som någonting medierna vill föra fram och 
väcka hos kvinnor. Det är mycket tudelat på något vis hur medierna förstärker ett ideal, medan ändå vi 
själva söker i olika sociala medier efter just liknande källor, vilket gör att påverkan kommer ifrån båda 
sidorna.  

Finns det dolda budskap? 

Jo, det finns det nog.  Sexistiskt, och att man vill hämta fram det. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Jo tycker nog det. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Jag tycker inte att den är humoristisk alls, utan blir mycket intensiv med just hennes blick och hur hon ser 
ut. Också det att bilden är mycket tydlig tyder på att den är gjord på allvar.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Jag tror inte det, eftersom det att även om hon är mycket tränad så tycker jag inte att det har något med 
protein att göra. Tycker att reklamen främst vill hämta fram ett budskap om kropp och utseende istället 



 

 

för att faktiskt göra reklam för något. Tycker också att det blir otydligt vad som säljs eftersom produkten 
inte är med i bilden. 

 

INFORMANT 11 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Det är en ganska snygg blond kvinna, ung, snygg kropp och ser sexig ut.  

Beskriv kroppsspråket 

Hennes blick och hur hon står är ganska sexigt; hon bjuder på sin kropp och vill visa sig. 

Miner 

Hon har en intensiv och utmanande blick. 

Viktiga detaljer 

Lägger mest märke till hennes kropp och hennes bröst.  

Bakgrunden 

Gul och synlig.  

Om det finns text, hur ser texten ut 

Tydlig och stor. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Främst säkert kvinnor. Unga personer som vill se snygga ut och bryr sig om sitt utseende och kroppen. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Jag tycker att hela bilden känns fånig och löjlig. Sättet att framföra ger hemsk press åt unga med tanke på 
att framföra någonting med hjälp av en snygg och smal kvinna. Denna typ av reklam leder lett till fel spår 
och kan orsaka just problem hos unga.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

De vill säkert att man skall köpa deras produkt, för att kunna bli lika snygg som hon på bilden. Visst är 
det effektiv reklam att göra marknadsföring såhär, att lägga fram just en sådan text i bild får ju varje män-
niska att fundera på sig själv och att man borde börja träna mer för att se bättre ut.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Jag tycker att det är en stereotyp, och att det är fel att lägga denna typ av kvinna i bilder eftersom majori-
teten verkligen inte ser ut såhär. Speciellt med tanke på unga människor så borde det förstås att det är fel 
att marknadsföra såhär, eftersom det ger fel bild över hur kvinnor i verkligheten ser ut.  

Finns det dolda budskap? 

Nog är det ju hela bilden som hämtar fram budskapet, tycker att den är ganska rakt på sak. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Visst, ett ideal som medierna vill hämta fram. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 



 

 

Jag tycker att den är på allvar gjord. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Jag tror definitivt att den fungerar. Tror nog inte att den funkar på alla, men nog på målgruppen eftersom 
unga kvinnor lätt tror på reklam.  

 

INFORMANT 12 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Det är en kvinna som är vit, hon är i bra fysiskt skick. 

Beskriv kroppsspråket 

Jag tycker att hon verkar självsäker. 

Miner 

Den är ganska kall. 

Viktiga detaljer 

Texten är ganska ifrågasättande. 

Bakgrunden 

Färgerna är starka. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Stor text. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Det är ganska för unga kvinnor under 20 och runt 20 eftersom hon är själv i den åldern. Tror också att den 
är menad för yngre eftersom ämnet (beach body) ofta är något som berör unga kvinnor mycket. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Den är ganska provocerande, och nog börjar man tänka själv att är man i samma situation som hon, eller 
borde man kanske göra något åt sitt eget utseende. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Man har valt att sälja en produkt och också ett kroppsideal, och göra det såhär eftersom det är en tanke-
ställare som fångar uppmärksamheten med färger, stor text och kvinnan på bilden.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Man försöker sälja produkten med hjälp av denna kvinna som då anses vara ett ideal, och vad som anses 
att en kvinnas utseende borde vara. Och att med hjälp av henne försöker de sälja en lösning till hur man 
kommer bäst i skick.  

Finns det dolda budskap? 

Tycker nog att den är tydlig, lämnar inget oklart. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 



 

 

Tycker att det är en ganska stereotypisk beskrivning på hur och vilket kroppsideal idag sänds ut via media 
till vårt samhälle.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Tror nog att den är på allvar eftersom färgerna och kvinnan ger allvarligt intryck. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Tycker egentligen inte att den sickar hemskt positiva känslor, men tror att den funkar eftersom den väcker 
tankar och drar åt sig uppmärksamhet. Tycker nog inte att den är hemskt lockande eller snygg, men skulle 
nog lägga märke till den och budskap i bilden. Tror att det ändå är mer budskapet som säljer och som 
marknadsförs, inte produkten eftersom produkten förblir mycket oklar. 

 

INFORMANT 13 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En ganska stereotyp kvinna som syns i media 

Beskriv kroppsspråket 

Hon är ganska självsäker, och vill visa upp sin kropp. 

Miner 

Allvarlig och sexig.  

Viktiga detaljer 

Hon har mycket lite kläder på sig. 

Bakgrunden 

Den gula färgen är mycket dominerande och fångar blicken. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Tydlig och stor. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Runt 20-åriga kvinnor eftersom det är en kvinna på bilden. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Fick lite dåligt samvete att varför jag själv inte är i samma skick eller strävar till det. Får mig att känna att 
jag borde börja träna mera, men samtidigt stör jag mig på att den får mig att känna så.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

tycker att budskapet kommer mycket tydligt fram på detta sätt, och att lägga en lättklädd kvinna i reklam-
bilder får ofta tittaren att känna något. Tycker att det är effektivt att marknadsföra genom att väcka käns-
lor.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Delvis, men tycker inte att kvinnor ser ut såhär i verkligheten. 

Finns det dolda budskap? 



 

 

Kommer inte på något. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Jo, det som syns i media.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Tror nog att på allvar eftersom det är ju en produkt som man försöker marknadsföra.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Den funkar ju nog, men produkten kunde ju ha varit med på bilden. Såhär ser det ut att vara en bikinire-
klam eftersom det är bikinin som man har fokuserat på i bilden.  

 

INFORMANT 14 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En blond tjej. 

Beskriv kroppsspråket 

Hon bara står där. 

Miner 

Hon försöker se porrig ut. 

Viktiga detaljer 

Jag tycker att hon ser ganska smal ut för att stöda någon proteinprodukt. Jag ser inte mycket muskler på 
henne.  

Bakgrunden 

Den kommer mycket fram för den är gul. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Den är tydlig och stor, och har bra kontrast till bakgrunden, men man märker nog att det är flickan som är 
i fokus i bilden. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Antagligen unga flickor som vill vara slanka. Den gula färgen kanske tyder på att den är till flickor.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Detta ser ut som en bikinireklam, inte någon proteinreklam. Den är lite onödigt naken med tanke på vad 
det är meningen att göra reklam för, i så fall kunde det ha varit en produkt på bilden istället för en kvinna.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Man har antagligen vilja dra nytta av hur människor ser på reklamer och över hur nojiga de är över sina 
kroppar och utseende. Med reklamen vill de säkert få människor att känna att de blir lika vältränade och 
snygga som hon med hjälp av deras produkt.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 



 

 

Nej. Eller både och kanske, men egentligen har ingen kropp något av göra med ifall man kan gå till stran-
den eller inte. Tycker att det motsvarar synen på kvinnors utseende i media.  

Finns det dolda budskap? 

Nej. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Jo, en blond och smal kvinna med stora bröst, behöver jag säga något mer? 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Allvar. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Den är ju helt fin och glad med den gula färgen. Men tycker nog inte att den fungerar med syftet att sälja 
en produkt, varumärket är ju en pytteliten del av hela reklamen som knappt syns. Skulle tro att det är en 
reklam för flickan eller bikinin. 

 

INFORMANT 15 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En kvinna som ser ut att vara ganska jätte smal. 

Beskriv kroppsspråket 

Ser lite mystisk ut. 

Miner 

Hon försöker stirra djup in i själen. 

Viktiga detaljer 

Texten känns onödig med tanke på vad det är för en reklam.  

Bakgrunden 

Jätte gul och stark. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Synlig och väcker uppmärksamhet. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Samma ålders kvinnor som funderar på vad man skall äta och vill se ut som hon. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Jag skulle verkligen inte kunna tänka mig att detta är en proteinreklam, kanske reklam för något gym eller 
liknande. Tycker att budskapet känns konstigt, man säljer ju henne på bilden liksom. Man kunde ju tänka 
sig att det fanns en bild på själva produkten så skulle den vara lite mer meningsfull. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Högst antagligen att genom att köpa deras produkt kan man se lika bra ut som hon.  



 

 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Median har ju jättestor roll på allt, och tycker att de har påverkan med sådant. Dom försöker ju påverka, 
och sex säljer ju. Denna bild gör att kvinnor tänker att de kan bli lika snygga som henne med hjälp av 
produkten som de säljer. Tycker att detta är ett ideal i media, men inte i verkligheten. 

Finns det dolda budskap? 

Ingen aning, tror inte det. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Det tycker jag. Hon har perfekt kropp, fint hår och vackert ansikte och man ser tydligt hennes kroppsform 
och kurvor. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Säkert allvar. När man ser på bilden och sen på texten så har de säkert försökt göra den seriös. Men upp-
lever ändå att de har ett budskap som skall uppfattas på ett visst sätt vilket blir tydligt.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Tror nog att den funkar. Kan tänka mig att den väcker mycket känslor och tankar hos folk.  

 

INFORMANT 16 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En blond snygg tjej. 

Beskriv kroppsspråket 

Ganska sexig. 

Miner 

Ganska sexuell min. 

Viktiga detaljer 

Säkert texten. Utan texten skulle man åtminstone inte förstå någonting och då kunde det vara reklam för 
precis vad som helst. 

Bakgrunden 

Den väcker uppmärksamhet och syns.  

Om det finns text, hur ser texten ut 

Stora bokstäver, mycket tydlig. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Säkert kvinnor som har ångest över att inte ha en snygg kropp till stranden och som har sämre självförtro-
ende. Tror att målgruppen är ganska bred, 15-50 åringar som bryr sig om sitt utseende och hänger på 
stranden.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Den är provokativ, och jag blir nog lite sur. Den är provocerande.  



 

 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Säkert för att provocera och väcka uppmärksamhet, och vill spela på det. Produkten som man gör reklam 
för vill framställas som en lösning till alla problem. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Jo, det tycker jag absolut att den gör. Vet inte vad det i verkligheten betyder att vara ”beach body ready” 
men kan tänka mig att de menar supersnygga människor som hänger alla dagar på stranden och spelar 
beachvolleyboll. Bilden vill skapa ett ideal av hur det borde se ut.  

Finns det dolda budskap? 

Den är ganska klar nog, dolda budskapet är ju det att du inte ä fysiskt i bra skick och är därför tvungen att 
köpa deras produkt för att bli det. De vill säga att detta är det rätta sättet att se ut för att kunna gå till 
stranden.  

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Absolut. Blond smal tjej, stora läppar, stora bröst.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Man har säkert försökt göra den med humor, men det lyckas ju inte. Bilden är allvarlig på alla sätt. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Den väcker åtminstone mycket uppmärksamhet. Vad jag själv sett av denna bild i medier vet jag att den 
fått mycket kritik och uppmärksamhet på det sättet också, vilket också kan vara en bra sak. Bilden är ju i 
sig stark eftersom den får en att känna sig sämre med tanke på att man inte ser ut som hon, och dom er-
bjuder ju en lösning till problem med produkten vilket de säkert stävar efter.  

 

INFORMANT 17  

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En smal kvinna   

Beskriv kroppsspråket 

Hon är självsäker 

Miner 

Vill se sexig och allvarlig ut 

Viktiga detaljer 

Texten. 

Bakgrunden 

Väcker uppmärksamhet med gula färgen 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Texten är skriven i stora bokstäver vilket ger lite skrikande känsla av den 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 



 

 

Unga kvinnor som är utseendes fixerade och vill se ut som en modell. Har som ideal en smal kropp och 
skulle helst motsvara det så långt som möjligt. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Den väcker uppmärksamhet. Såklart att min första tanke var att fundera över min egen kropp, men försö-
ker att inte bry mig så mycket. Hon ser ganska smaklös ut egentligen, eller hela bilden nog också tycker 
jag. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Att man borde se ut som hon för att vara snygg. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Reklamen vill föra fram ett budskap om ett typiskt ideal i media, som inte motsvarar alls det hur kvinnor i 
verkligheten ser ut. 

Finns det dolda budskap? 

Att försöka få andra känna sig osäkra. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

En vanlig modell som syns i medier.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Allvar åtminstone när man ser på hennes min, men man borde nog ta den på humor. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Tycker att den är mycket rakt på sak, men är inte av samma åsikt med budskapet som den har. Tycker att 
man visst skall stöda kvinnor och alla människor till att träna, men kanske hon inte är den bästa förebilden 
till det.  

 

INFORMANT 18 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En mycket tränad kvinna 

Beskriv kroppsspråket 

Självsäker, vet att hon ser bra ut 

Miner 

Säger inget, en tom blick 

Viktiga detaljer 

Det att hon är vältränad 

Bakgrunden 

Inget speciellt 

Om det finns text, hur ser texten ut 



 

 

Effektiv  

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Kvinnor mellan 20-40 eftersom hon själv är ung och hennes utseende lockar just den åldersgruppen. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Tycker att hon är en snygg ung kvinna, och visst känner jag att jag själv skulle vilja se ut så. Bilden moti-
verar. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Att man kommer i bra skick och får snygg kropp med rätt mat och diet. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Visst enligt sändaren, eftersom de vill påverka konsumentens upplevelse om utseende och hur man borde 
se ut.  

Finns det dolda budskap? 

Tycker inte det. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Upplever inte bilden så, tycker att de bara vill påverka och uppmuntra människor kvinnor till att träna.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Allvar eftersom budskapet är så starkt.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Det fungerar visst, men delvis irriterar det mig också för att kvinnan i bilden är allt för perfekt till utseen-
den vilket ger intryck att bilden blivit retuscherad. Tycker att både kroppen och ansiktet känns lite orik-
tigt.   

 

BILD 2 

INFORMANT 1 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Kanske en lite större kvinna. 

Beskriv kroppsspråket 

Hon ser sexig ut. 

Miner 

Jag tycker att hon försöker se sexig ut och hon är självsäker. 

Viktiga detaljer 

Hashtaggen var det första jag reagerade på, och man börjar ju fundera varför det finns med.  

Bakgrunden 



 

 

Jätte enkel så att hon framhävs. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Simpel och modern. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Skulle nog säga att överlag för kvinnor i ganska olika åldrar. Yngre kring 20 men också lite äldre kvinnor 
i samma ålder som hon är. Tror att man vill med reklamen visa för unga kvinnor i 20-25 års ålder att det 
är okej att vara också lite större och ha kurvor.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Man blir glad och positivt överraskad att reklam också kan göras såhär. Tycker att det är bra att man kan 
börja se också underklädesmodeller som är lite större. Hon är ju inte tjock, men inte heller helt normal i 
dagens samhälle med tanke på det ideal som medierna vill framhäva. Får positiv reaktion av att man för-
söker jobba emot dagens ideal, och tycker att det är bra att det finns någonting sådant här eftersom det 
finn ju inte ett ända rätt sätt att se ut.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Fastnade mycket för hashtaggen som finns över hennes bröst. Få en känsla att det är okej att vara kurvig 
och ändå samtidigt vara snygg och klä sig i snygga underkläder och se sexig o bra ut även om man inte är 
pinnsmal. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Hon ser ju liksom frisk och bra ut, tycker att det är svårt att säga nog. Vissa är ju liksom naturligt smala 
medan vissa är större till sin storlek, och ingendera är ju sämre än den andra.  

Finns det dolda budskap? 

Tror att hashtaggen har något och göra med underklädesmärket Victoria´s Secret, och de kallar sina 
pinnsmala modeller för änglar. Får en känsla att reklambilden vill gå emot det liksom. Tycker ändå att 
hashtaggen kunde tas bort för att göra reklamen mer neutral istället för att provocera emot något.   

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Jo alltså kvinnor ser ju ut såhär, så tycker att det motsvarar den verkliga bilden men inte den stereotyp 
som finns i media.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Allvar.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Det är ju en mycket nätt bild, och tycker att det är en bra underklädesreklam. Hashtaggen blir och irritera 
mig på något vis, tycker att reklamen skulle vara snyggare utan den. Det blir ju nog tydligt i bilden att de 
marknadsför underkläder, men ändå känns det som att de vill huvudsakligen föra vidare ett budskap att 
det är okej att vara större och ändå vara snygg.  

INFORMANT 2 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En kvinna med former som har spetsunderkläder på sig. 

Beskriv kroppsspråket 



 

 

Hon ser öppen ut, men samtidigt är hon mystisk på något vis. Hon är självsäker. 

Miner 

Hon ser nöjd ut med sig själv, hon står stolt utan kläder och visar upp sig.  

Viktiga detaljer 

Fet människa utan kläder som har övervikt.  

Bakgrunden 

Lugn och ljus. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Den är gjord med vitt, och över bröstet vilket väcker uppmärksamhet. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Kvinnor i lite större kroppsbyggnad, och som har mera vikt eftersom modellen på bilden är det. Lockar 
kvinnor kring 35 kanske.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Hon ger ett tryggt intryck, att allt är bra liksom. Hon väcker inga speciella tankar egentligen, bilden känns 
liksom lugn. Känner att de kanske uppmuntrar kvinnor till att man får vara överviktig, vilket jag inte rik-
tigt förstår eftersom det inte är hälsosamt att vara det. Annars så tycker jag också att texten känns något 
motstridig. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

De har antagligen velat säga att de säljer underkläder till kvinnor som också är större. Känner att de 
kanske vill visa att man inte behöver vara pinnsmal eller i smalt skick för att kunna använda deras under-
kläder eller för att visa upp sina kurvor.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Det kanske ger en viss trygghet för vissa kvinnor, eller för en större målgrupp egentligen. Tror att bilden 
ger trygghet och självsäkerhet för vissa just större kvinnor att våga gå in i deras butik för att köpa deras 
underkläder, eftersom deras reklam säger att det är ”okej”.  Hoppas ändå inte att den avspeglar synen på 
hur kvinnor skall vara, eftersom för mig känns det ohälsosamt att se ut som hon eftersom hon är övervik-
tig.  

Finns det dolda budskap? 

Tror att de högst antagligen vill provocera, speciellt med texten. Tycker att hashtaggen ger en bild att de 
vill provocera emot alla smala modeller och reklambilder med sin reklam.  

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nej, inte åtminstone det som syns i media. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Tror nog att det är mest allvar, upplever inte den på något sätt rolig. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 



 

 

Jag ser att många är nöjda med att detta är annorlunda, vilket ger uppmärksamhet också genom att det 
söndrar ett mönster. Tror nog att reklamen fungerar på en viss målgrupp, för just kvinnor som ser ut som 
hon i ålder 20-50 och är i övervikt eftersom reklamen kan få dem känna sig tryggare.  

 

 

INFORMANT 3 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En XL-storleks modell. 

Beskriv kroppsspråket 

Hon vill visa att hon är självsäker. 

Miner 

Ser självsäker ut, poserar. 

Viktiga detaljer 

Texten I am no angel såklart. 

Bakgrunden 

Svartvit och lugn. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Lägger först märke på texten, den är tydlig. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Tror att det kan vara för unga eftersom man vill ge en hälsosammare kroppsbild över kvinnokroppen, men 
tror nog att det också är till de flesta kvinnor för att de skulle känna att man inte behöver skämmas för sin 
kropp. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Säger inte att det är fel, men är bara inte van vid att se denna typ av bilder. Tycker ju nog att hon är snygg 
förstås, men hon är ju väldigt olika ifrån andra modeller. Vissa tycker att hennes kropp är snygg men det 
är nog inte mitt egna ideal.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

För att bevisa att man inte behöver vara pinnsmal för att vara snygg eller för att känna sig snygg.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Vissa människor åsikt säkert, åtminstone vill man med bilden visa att det finns kvinnor som ser ut såhär.  

Finns det dolda budskap? 

Hashtaggen tror jag.  

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Vet inte. 



 

 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Helt på allvar. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Tror att den fungerar, och väcker diskussion, men vet inte att känner större kvinnor sig ändå bättre efter 
att ha sett en sådan här bild eller inte. Det beror nog på. Tror inte att någon tar illa upp av denna reklam, 
utan att det bara vill visas att det finns snygga kurviga kvinnor också. 

 

INFORMANT 4 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Det är en kvinna som är ca 40 år gammal, som kanske varit gravid just eller annars bara är kurvigare och 
större.  

Beskriv kroppsspråket 

Sexigt och vill visa sig 

Miner 

Hennes min är också sexig, men mer kanske självsäker och snäll. 

Viktiga detaljer 

Bilden är lite modern med hashtag och modellen känns mer ”normal”  

Bakgrunden 

Svartvit. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Texten är mycket framme och är tydlig.  

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Jag tror att den riktar sig till 30-50 åringar, men också till yngre för att den vill visa att människor inte 
behöver vara smal, utan man kan se snygg ut också sådär som hon och känna sig snygg och självsäker i 
fina underkläder som passar en.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Tycker att det är jättebra att man också gör sådant här, att det inte alltid är den smalaste modellen på alla 
bilder. Tycker att de valt en bra bild till reklamen men tycker at texten är lite konstig och ger ett dumt 
intryck. Reklamen väcker mera positiva tankar nog än negativa.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Just att vara nöjd med sin kropp, och att idealet inte är pinnsmalt. Att man skall vara självsäker och stå för 
hur man ser ut. Tror att de vill hämta fram att underkläderna är snygga och sitter bra på alla typer av 
kropp, dom ser ju snygga ut på henne också så tror att de därför valt henne med.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 



 

 

Tror att den avspeglar nog, men det betyder inte att alla kvinnor skulle måsta se ut så, utan att man skall 
få se ut som man själv vill utan att behöva känna stress av något ideal eller kroppstyp som skulle vara det 
ända rätta.  

Finns det dolda budskap? 

Man skall få se ut exakt så som man själv känner och mår bäst. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Alltså kvinnor ser ju ut såhär nog i verkligheten. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Bilden är på allvar men hashtaggen är nog på skämt tycker jag. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Nog tror jag att den funkar, och ser nog människor bli glada för att få se en sådan här annons med en 
snygg kurvig kvinna och tänka att detta märkes underkläder har något för alla.  

 

INFORMANT 5 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

en kvinna i 30-40 års ålder som inte är kanske helt smal, men upplever ändå att hon är nöjd med sig själv. 

Beskriv kroppsspråket 

Hon ser självsäker ut och skäms inte över att hon inte kanske är helt smal. 

Miner 

En typisk modell-min. 

Viktiga detaljer 

Det att hon är lite större.  

Bakgrunden 

 Svart och vit 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Hashtaggen ät tydlig och klar.  

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Den riktar sig till kvinnor som inte är helt supersmala, och till kvinnor som kanske är lite osäkra över sitt 
utseende och sin kropp.  Tror att målgruppen kan vara ganska bred, egentligen vem som helst men närm-
ast ändå 30-40 års ålder för att bilden känns ganska vuxen. Tycker också att underkläderna ser ganska 
dyrbara ut så säkert består målgruppen av kvinnor som gillar dyra saker eller bara hög kvalitet.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Tänker nog på att hashtaggen vill säga att hon inte är en typisk ideal kvinna som har ljust långt hår och är 
smal, utan istället har kurvor och en ganska fyllig kropp. Tycker att bilden är lugn och ger ett bra intryck 
även om hon är mycket naken, tycker att bilden är ganska stilig för att vara underklädesreklam. 



 

 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Att kvinnor skall känna sig bra och vara självsäkra med sitt utseende. Man skall inte skämmas fastän man 
inte är sticksmal, och de vill uppmuntra kvinnor till att framhäva sin kropp.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Tycker att bilden avspeglar att man skall vara sig själv, inte något visst utseende. Det finns inget visst sätt 
hur en kvinna skall se ut, alla är ju olika.  

Finns det dolda budskap? 

Dolda budskapet kommer från hashtaggen I am no angel, vilket syftar till att hon är vacker även om hen-
nes utseende inte motsvarar ett ideal som ofta finns i reklam.  

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nej, hon är en modern kvinna tycker jag. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Allvar, men tycker nog att ”I am no angel” bir lite humor ändå. Hoppas ändå att det är helt och hållet på 
allvar gjort eftersom budskapet är viktigt.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Tycker att den är ganska stilig i viss mån med färgerna och stämningen, tror nog att den fungerar eftersom 
den känns annorlunda på alla sätt.  

 

INFORMANT 6 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Jag skulle säga att hon är en större storleks modell. Det är en kvinna som har lite rundare, eller kanske lite 
större kroppsbyggnad som visar upp sig i underkläder.  

Beskriv kroppsspråket 

Hon är självsäker med sin kropp; hon har lyft armarna ovanför huvudet vilket ger ett ganska fritt intryck 
och ställningen säger att hon är nöjd med sig själv och visar upp sig stolt. Hon täcker inte kroppen med 
sina armar utan låter alla se henne.  

Miner 

En ganska sexig min som också känns utmanande, inte alls söt eller snäll utan hon vill att alla skall se 
henne. 

Viktiga detaljer 

Det kommer klart fram att det är en underklädesreklam, och såklart texten I am no angel, vilket jag kopp-
lar till Victoria´s Secret på något vis. Viktig detalj är också att hennes kropp är mycket otypisk för att vara 
med i underklädesreklam.  

Bakgrunden 

Framhäver henne. 

Om det finns text, hur ser texten ut 



 

 

Tydlig och ganska modern.  

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Tror att den riktar sig till en mycket bred målgrupp, ca 20-40 åriga kvinnor för att det är en underklädes-
reklam och underkläderna ser ut att vara något som äldre kvinnor också kan ha på sig. Tror att unga kan 
relatera till märket eftersom det egentligen säger ett budskap emot det budskapet som Victoria´s Secret 
har med sitt varumärke, och deras underkläder passar sist och slutligen till en ganska smal målgrupp. 
Tycker att varumärket på bilden ger ett intryck av lyx och bekvämlighet vilket ofta uppskattas av kvinnor 
i alla åldrar. Färgerna är klassiska och stiliga. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Den väcker i mig mycket positiva känslor. Tycker att det är fint att de använt sig av en mer normal och 
större modell, vilket hos mig väcker wau- känslor att man kan visa upp också att det finns andra kroppar 
än bara super pinnsmala kroppar. Tycker att modellen i bilden också lyckas med att övertyga att hon är 
nöjd över sin kropp vilket förstärker såklart budskapet i bilden.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Jag tror att sändaren har valt denna bild för att kunna ge ett mer hälsosamt kroppsideal och för att visa att 
också större kvinnor kan vara sexiga i underkläder, och just i deras underkläder. Det handlar mera om hur 
du bär dig själv liksom, inte utseende. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Tycker att bilden ger en mer realistisk syn på hur kvinnor på riktigt ser ut, tror inte att den försöker säga 
att detta skulle vara ända sättet att se ut, utan vill mer förklara detta som ett alternativ hur kvinnor kan se 
ut och att man får göra det.  

Finns det dolda budskap? 

Im no angel provocerar definitivt emot budskapet som Victoria´s Secret har. Man ser ofta ett kroppsideal i 
media som inte motsvarar verkligheten, och med detta vill man framhäva det. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nej, kanske bara att hon är i underkläder vilket ofta syns att kvinnor är lättklädda.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Allvar tycker jag med tanke på budskapet.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Tycker att bilden är ganska modern med sitt koncept att ha hashtagg och sprida sig i media med det, och 
det e ju också nytt att ha en lite större modell med i reklambild. Vet inte ändå om den funkar för att sälja 
produkter, tycker mera att den fungerar som en statement och fångar uppmärksamhet med att försöka 
påverka människors uppfattning och åsikter. Ser att bilden är gjord mera för att chockera folk och få folk 
att tänka på kroppsideal och hur det påverkar idag.   

 

INFORMANT 7 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Jag anser att hon är en lite större modell. 

Beskriv kroppsspråket 



 

 

Hon försöker se sexig och snygg ut. 

Miner 

Utmanande. 

Viktiga detaljer 

Tycker att hon är naturligt snygg och ser ut att vara sig själv. 

Bakgrunden 

Den hämtar fram henne. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Den fångar blicken. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Säkert till alla kvinnor tror jag, eftersom alla kvinnor i dagens läge har en viss press på sig och sitt utse-
ende att man borde se ut på ett visst sätt. Tycker nog att den är helt till alla menad, hon är ju inte stor alls, 
men hon är liksom inte en pinne men är ändå jättesnygg!  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Först fick jag en bra känsla av den. Fick en lugn känsla av henne, och känner mig inte alls stressad av 
bilden. Jag får en bra känsla av den.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Säkert har man försökt säga att man kan se jättesnygg ut även om man inte är en pinne. Alla ser ju att hon 
är jättesnygg även om hon inte är en pinne, och man försöker få folk att känna sig bättre med hjälp av 
den.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Kanske inte med hur de borde se ut, kanske mer hur man är tillåten att se ut. Om det skulle finnas mest av 
modeller som är lite större, så tror nog att det skulle ända ens bild på utseende och ideal, och så skulle 
man kanske anse att det är vanligt att se ut som henne. På sätt och vis säger ju bilden nog hur kvinnor i 
riktiga livet ser ut. Såklart att det känns i vissa fall när man ser en super smal modell på en bild att man 
inte riktigt ser själv lika bra ut som hon på bilden, men inte tänker jag någonsin så långt att jag själv 
skulle måsta göra någonting åt det, men visst blir man och fundera ibland.  

Finns det dolda budskap? 

Att hon är vacker även om hon är större.  

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Det är en riktig kvinna tycker jag på bilden. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Allvar.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Syfte är att sälja underkläder, så tror nog att den fungerar både med att sälja men också budskapet funge-
rar. Tänker nog mer på bildens budskap ändå än på produkten som marknadsförs.  



 

 

 

INFORMANT 8 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Det är en kvinna, som till skillnad från de flesta andra modeller är större. 

Beskriv kroppsspråket 

Hon försöker posera  

Miner 

Glad och självsäker, hon ser stolt ut. 

Viktiga detaljer 

Hashtaggen är en detalj tycker jag. 

Bakgrunden 

Ljus. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Synlig och tydlig. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Vem som helst, men kanske ändå mera för dem som inte är alltför utseendes fixerade men ändå uppskat-
tar ett skönhetsideal som inte går ut på att man är jätte smal och tränad utan istället har en kurvig och mer 
normal kropp. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Väcker känslor att sändaren har varit modig med att bryta ett sorts mönster egentligen och inte använda 
sig av det normala modellutseende i reklambild.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Sändaren vill säga att det finns också andra kroppar än bara smala kroppar och att alla ser olika ut. Att 
man inte skall skämmas för sig själv.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Inte tycker jag det, det finns inte en ända bild eller ända kropp som kan spegla ett rätt utseende. Alla är 
olika och ser olika ut, vilket konstateras också i texten.  

Finns det dolda budskap? 

Jag tycker att det nog blir nog klart vad man vill säga. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Det finns inga stereotypa kvinnobilder. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Allvar.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 



 

 

Tycker visst att den funkar för att de flesta kvinnor ser ju ut som henne, och tycker att hon motsvarar en 
större målgrupp av kvinnor är de flesta underklädesreklamerna. Det finns många som kan påverkas posi-
tivt av bilden och säkert känna sig bättre av den.  

 

INFORMANT 9 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En 27-årig kvinna med form. 

Beskriv kroppsspråket 

Visst, hon visar upp hennes kropp. 

Miner 

Hon är självsäker.  

Viktiga detaljer 

Det att hon är större. 

Bakgrunden 

Vanlig.  

Om det finns text, hur ser texten ut 

Vit text som är lätt att läsa och man reagerar på. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Tror det riktar sig damer i 30-40 års ålder eftersom hon är själv äldre.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Tycker att den är jättesnygg, hon visar sina former och ser snygg ut. Tycker det är en bra underklädesre-
klam.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Att se självsäkra ut och känna sig vackra. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

De flesta kvinnor ser ju ut såhär, så tycker att den avspeglar synen hur kvinnor ser ut på riktigt. Alla få se 
ut som de vill, det finns ju inget rätt och fel. 

Finns det dolda budskap? 

Det tror jag, den visar att det är okej att de ut såhär. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nej. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Med allvar, tycker det berör så många. 



 

 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Den är jätte fin tycker jag. Bilden är snygg och tycker att underkläderna också passar henne och är 
snygga.  

 

INFORMANT 10 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Det är en XL-modell. 

Beskriv kroppsspråket 

Hon vill visa sig och sin kropp. 

Miner 

Sexig. 

Viktiga detaljer 

Man vill föra fram ett positivt budskap om kropp och att det är okej att vara större.  

Bakgrunden 

Vit bakgrund. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Enkel, klar, modern. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Tror att den är till unga kvinnor, medelålderskvinnor, alla kvinnor kanske. Tror att den är till alla kvinnor 
för att det är något som gäller alla. Det är vanligt för de flesta kvinnor att försöka följa det smala idealet 
och hon förespråkar att det är okej att vara som hon också, och därför gäller det alla kvinnor inte bara en 
viss grupp.   

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Helt bra, neutralt men samtidigt tycker jag att hon är modig med att visa upp sig såhär, bilden är ju ganska 
vågad ändå. Blir fascinerad av henne. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Att visa att det finns annat också än bara smala modeller, och att de är inte de ända som får visa sig. Var-
för skulle det inte vara lika okej för henne att visa sig, en kropp är alltid en kropp och man ser mycket lika 
ut samtidigt som man är olika till utseendet. Det spelar ingen roll hur smal eller tjock man är. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Jag tycker att det känns som att det finns antingen två sätt att se ut, alltså pinnsmal eller sen att se ut som 
henne på bilden och vara lite större. Men så är det ju inte eftersom alla är olika ändå. Det har blivit tycker 
jag en typ av hype att kanske försöka hämta fram vissa saker (kurviga modeller) för mycket, men tycker 
nog ändå att bilden är fungerande.  

Finns det dolda budskap? 

Vet inte om det är smått demonstrerande mot alla smala kvinnor och modellvärlden,  



 

 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nej. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Ironi kanske med hashtaggen, men skulle nog säga att den är både allvarlig och med humor för att bilden 
ändå är ganska neutral.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Tror nog att den fungerar och väcker uppmärksamhets säkert på med gott och ont, och tror nog att varu-
märket får mycket uppmärksamhet med annonsen.  

 

INFORMANT 11 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Det är en kvinna som är ganska ung, mellan 20-30 år. 

Beskriv kroppsspråket 

Hon står ganska sexigt.  

Miner 

Ganska självsäker och nöjd med sig själv.  

Viktiga detaljer 

Allt tycker jag, hon står ju med endast underkläder i bilden så tycker nog att hela hon. 

Bakgrunden 

Ganska ljus, fin bakgrund. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Modern och tydlig. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Till kvinnor definitivt, i alla åldrar egentligen. Huvudsakligen för lite äldre för jag tycker underkläderna 
är lite mer vuxna i stilen, budskapet däremot riktas till alla. Tänkte nog delvis till en början att den är för 
en äldre målgrupp för att hon är större, tror jag. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Jag kommer främst att detta är en protest mot vanlig marknadsföring riktad till kvinnor just när hon är lite 
kurvig och ser annorlunda ut till vanliga modeller. Blir egentligen ganska glad av att se annonsen för att 
det känns uppfriskande att sen en kvinna som hon i bilden. Hon är ju inte stor utan ganska smal nog på 
riktigt men än då inte lika smal som de flesta modeller. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Man kan tolka det på olika sätt. Först tänkte jag att budskapet var att säga att ingen är perfekt, men ”I am 
no angel” gå ju att tolka på så många olika sätt. Men säkert vill de säga att alla kvinnor är snygga i deras 
underkläder.  



 

 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Både och, inte finns det riktigt något att hur man borde se ut. Tycker nog att hon är ett mer hälsosamt ide-
al hur man kan se ut. 

Finns det dolda budskap? 

”I am no angel” är nog dolt budskap tycker jag, och man vill säga att ingen är perfekt.  

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nej. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Ganska allvar, men kan ändå vara både och. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

 

 

INFORMANT 12 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En kvinna som har lite fylliga kroppsform, inte en stereotypisk modell. 

Beskriv kroppsspråket 

Hon ser självsäker ut 

Miner 

Även om hon inte ler ser hon glad ut. 

Viktiga detaljer 

Texten som syns i mitten av bilden har ett klart budskap för att det hänvisar till sådana underklädesmodel-
ler som man ofta använder, och vill säga att hon skiljer sig från dem med sitt utseende.  

Bakgrunden 

Ljus. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Stor och skriven i modernt sätt som används i sociala media. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Till ganska unga kvinnor, kanske 20-40 års ålder för att hon själv är kring 30 år gammal. Tycker att hon 
är lätt att relatera till för att hennes kropp är just mer ”vanlig” till hur kvinnor på riktigt ser ut, och därför 
kan kvinnor i olika ålder relatera till henne.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Att man sänder ut ett mer realistiskt kroppsideal med bilden. Tycker att den väcker ganska positiva käns-
lor. Jag reagerar till att man försöker särskilja denna från vanliga underklädesreklamer, visst har man sä-
kert använt någon retuschering i bilden, men den ser ändå mer verklig ut. 



 

 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Att alla kvinnor inte behöver ha sitt kroppsideal som enligt alla kroppar som finns i reklambilder, och att 
det finns också andra sätt att se ut och det finns produkter också för större kvinnor. Tror att varumärket 
vill skilja sig från det vanliga som sänds ut i social media, och visa att de är emot det ”vanliga” idealet. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Jo jag tycker att på det sättet att den sänder ut ett budskap att man är bra som så man är, och alla behöver 
inte alltid vara lika.  

Finns det dolda budskap? 

Vet inte. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nej.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Lite humor med tanke på hashtaggen, men logon är ju nog professionell. Tycker att budskapet blir lite 
både och. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Tycker nog att den funkar, och budskapet blir klart och tydligt vad de vill säga och att de vill urskiljas 
från mängden.  

 

INFORMANT 13 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En helt snygg kvinna. 

Beskriv kroppsspråket 

Självsäker och stadig. 

Miner 

Nöjd. 

Viktiga detaljer 

Kroppen, att hon är större. 

Bakgrunden 

Vit bakgrund som framhäver henne.  

Om det finns text, hur ser texten ut 

Simpel, hashtag. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Äldre kvinnor. Hin är själv ca 35 år gammal och tycker att underkläderna passar äldre. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 



 

 

Att hon ser nöjd ut med sig själv. Tycker att ”I am no angel” kunde lika bra ha lämnats bort. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Att det finns snygga underkläder också för äldre eller större kvinnor. Att man får satsa på sig själv. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Den säger att man är snygg även om man är rundare. 

Finns det dolda budskap? 

”I am no angel” vill ju säkert förklara att hon inte ser sig själv vara ett ideal 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nej.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Både och, bilden är på allvar men hashtaggen är nog humor.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

den är ju nog helt snygg, men hon passar inte in i mitt ideal och hur jag vill se ut. Också underkläderna 
skulle passa bättre någon äldre än mig så bilden lockar nog inte mig med produkten, men nog skulle jag 
lägga märke till den. 

 

INFORMANT 14 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Jag ser en mörkhårig kvinna som ser självsäker ut. 

Beskriv kroppsspråket 

Hon är självsäker. 

Miner 

Tycker hon ser vänlig ut. 

Viktiga detaljer 

Nej, tycker inte. 

Bakgrunden 

Vanlig. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Tydlig, simpel, enkel, kiva och lättläst font. Strategiskt placerad. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Tror nog det riktar sig till kvinnor, lite äldre kvinnor för att underkläderna är fina men ändå i äldre smak. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 



 

 

Jag reagerar genast på I am no angel, vilket säkert är en lite spark i rumpan till Victoria´s Secret.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Tror de försöker säga att man är vacker också med kurvor. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Visst om man ser ut så, så jo. Alla ser vi ut som vi gör. Jag tycker att detta är en bättre reklam än en re-
klam med jättetränade stickfigurer eller något liknande. Den är mycket mjukare och vänligare.  

Finns det dolda budskap? 

Budskapet till Victoria´s Secret. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nej, egentligen inte. Vanliga kvinnor jo, motsatsen till vad medier säger. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Hashtaggem är på humor, men annars är den ju på allvar. Hon är modell för underkläderna vilket inte är 
ett skämt. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Den är fin, jag tror att den funkar. Den ger en jättebra bild åt någon som kanske är lite kurvigare och osä-
ker, och visar henne att självklart kan man vara kurvigare utan att känna sig osäker och att man inte behö-
ver se ut som en Victoria´s Secret modell.  

 

INFORMANT 15 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En självsäker kvinna. 

Beskriv kroppsspråket 

Hon ser ut att njuta. 

Miner 

Lycklig. 

Viktiga detaljer 

Att hon är större och är i underklädesreklam. 

Bakgrunden 

Vanlig. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Modern text. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Till kvinnor, hon är ju lite större i kroppsform så till en liknande målgrupp som hon. Kvinnor i 25 år 
uppåt kanske, tycker att bilden är ganska vuxen och erotisk på något sätt. 



 

 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Tycker att det är bra att man har bilder också på större kvinnor att alla inte behöver vara så smala. Hon är 
helt annorlunda än det vanliga som syns i bilder och tycker det är bra att median för något annat också 
med sig.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Det att alla kan se bra ut, helt samma hur man ser ut och man behöver inte vara orolig. Det finns någon-
ting för alla.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Den berättar att man inte skall bry sig, och att median råddar till hur utseende skall upplevas och vad man 
skall tycka att är snyggt. Det har ju redan i flera år varit fel att vara tjock eller stor eller kort eller lång och 
de vill också säga att man kan vara självsäker med just sitt eget utseende. 

Finns det dolda budskap? 

Det som jag redan sagt.  

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nej.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Allvar. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Tror den funkar nog, det finns nog många som tycker att den är bra just när den visar upp något annat än 
bara en med dator gjord kropp.  

 

INFORMANT 16 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

Det finns en kvinna som är snygg, står i underkläder. 

Beskriv kroppsspråket 

Ganska sensuellt kroppsspråk. Hon ser självsäker ut. 

Miner 

Ganska sexuell min. 

Viktiga detaljer 

Hashtaggen. 

Bakgrunden 

Ganska vit, enkel bakgrund. 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Texten är stor med tydliga bokstäver. 



 

 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Kvinnor som använder underkläder. Äldre än 20 år kanske, för den är lite mer klassisk när den är svartvit. 

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Blev först fundersam över vad budskapet var och varför det står ”I am no angel”. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Hon utstrålar självförtroende, och är större än vad en vanlig modell skulle vara. De vill säkert säga att 
man skall vara bekväm med sin kropp och utseende. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Jo delvis. Hon är ju jätte vacker, har långt hår och är super kvinnlig på alla sätt. Men det framförs mer 
sensuellt och på ett klassiskt sätt. 

Finns det dolda budskap? 

Det känns som att hon säger att hon är bekväm som sådan hon är, och att underkläderna gör henne sexig. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nej, tror inte. 

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Texten gör den mindre allvarlig, men tycker inte att den är humoristisk. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Typisk underklädesreklam, förutom att kvinnan inte passar in i de vanliga modellmåtten som ofta syns 
med i bild. Den förmedlar ju nog det som den skall förmedla, men väcker ingen större uppmärksamhet 
eller större känsla hos mig.  

 

INFORMANT 17 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En stor kvinna. 

Beskriv kroppsspråket 

Självsäker.  

Miner 

Nöjd. 

Viktiga detaljer 

Hennes kropp är i fokus, kanske det att hon är större än vanligtvis modeller brukar vara. 

Bakgrunden 

Lugn.  

Om det finns text, hur ser texten ut 



 

 

Simpel, enkel. 

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Större kvinnor, och kvinnor i samma storlek som hon eftersom det är hon som bär underkläder och vill 
visa att kvinnor med liknande kropp som hon också kan använda deras produkter.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Tycker att hon är vacker. Hon ser ut som en modell i ansiktet, men kroppen är inte det man vant sig vid 
att se i reklamer. Hon är snygg. 

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Att det finns underkläder som passar på större kvinnor och sitter snyggt på dem. Hastaggen vill säkert 
fungera som ett budskap som de önskar att skulle spridas i social media.  

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

Hon ser normal ut, som en kvinna på gatan som man träffar på var som helst. 

Finns det dolda budskap? 

Hastaggen vill kanske säga något emot Victoria´s Secret änglar. 

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Tycker hon ser ut som en vanlig kvinna.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Allvar för det är ju en reklam bild för en produkt. 

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Den väcker ju uppmärksamhet pga. att den är annorlunda till de flesta reklambilder. Kände först att den 
liksom ”kom på” en så man faktiskt reagerade just för att den är annorlunda.  

 

INFORMANT 18 

Beskriv vilka personer som finns på bilden 

En kurvig och muffig kvinna. 

Beskriv kroppsspråket 

Njutare, hon är avslappnad i bilden. 

Miner 

Självsäker.  

Viktiga detaljer 

Superkurvig.  

Bakgrunden 

Fungerande.  



 

 

Om det finns text, hur ser texten ut 

Texten blir i skuggan av kvinnan.  

Vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till, och varför tror du det? 

Både kvinnor och män, eftersom texten har ett budskap åt båda hållen.  

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vilka tankar och känslor väcker den hos dig? 

Tycker att hon är bekväm med sig själv, men samtidigt är jag lite förvirrad av denna bild. Tycker att hen-
nes kropp inte är i balans, utan ser lite konstig ut.  

Vad tror du att sändaren har velat säga med bilden? Varför tror du att man valt att göra det så-
här? 

Sändaren vill säga att det också finns vackra underkläder för större kvinnor, och ger kanske lite mod för 
överviktiga kvinnor att våga klä sig vackert. 

Beskriv hur reklamen avspeglar synen på hur kvinnor skall vara/se ut 

I bilden finns en vacker ung kvinna som inte har tvingat sig själv motsvara ett pinnsmalt ideal och är nöjd 
med sig själv.  

Finns det dolda budskap? 

Hashtaggen är provocerande mot Victoria´s Secret.  

Finns där stereotypa kvinnobilder? 

Nej, det finns ingen stereotyp i bilden.  

Är bilden gjord med humor eller allvar? 

Allvar, eftersom de vill sälja produkter till en viss målgrupp.  

Vad tycker du om annonsen som helhet? Tror du att den fungerar med sitt syfte eller inte? 

Första intrycket var att är bilden retuscherad på något vis. Tycker att kvinnans nedrekropp inte är i balans 
med övre kroppen och ansiktet, och också att ansiktet i sig inte riktigt passar in. Budskapet är klart och 
tydligt att kvinnor skall känna sig vackra även om de är större. Tycker att reklamen är annorlunda, och 
därför just fångar uppmärksamheten.  

 

FOKUSGRUPPINTERVJU 

Vem tror ni att reklam påverkar mest? 

Infomant 1: tror att helst säkert yngre, eftersom äldre människor kan se vad man med reklamen vill 
omedvetet hämta fram, medan yngre ofta ser bara bilden och drar en egen slutsats om den. Äldre männi-
skor har också bättre kännedom om marknadsföring av produkter och också egna erfarenheter som de lärt 
sig av.  

Informant 2: ja, de förstår liksom lättare att vad det är som man egentligen säger med en reklam, och att 
det kanske alltid inte är så som en reklam säger  

Informant 1: precis!  

Informant 3: jag tycker nog samma. Fast även om man skulle förstå handlingen och kanske att en bild 
t.ex. är fejkad så påverkar det ju en oberoende.  



 

 

Informant 2: ja, men det beror ju på hurdan reklam det är. Om reklamen handlar om kropp och utseende 
tror jag att det nog påverkar alla lättare. 

Informant 4: men nog har jag åtminstone lärt mig att ta vissa saker med en nypa salt, speciellt idag när 
alla reklamer mer eller mindre görs i liknande stil.  

Informant 1: men t.ex. om det är en mat reklam eller något så har det nog mycket att göra med produkten 
också och vilken målgrupp det lockar. 

Informant 5: tror nog att skönhetsreklam påverkar alla, sen är det upp till en själv hur mycket man tar åt 
sig. 

Informant 6: jo, speciellt när skönhet är något som alla kvinnor oftast bryr sig om och vill ta hand om sig 
själva.   

Informant 2: har nog själv lärt mig att också ändra inställning till reklam, från hur jag någon gång själv 
trott på typ allt.  

Informant 1: tror att den världen vi lever i nu, att unga förstår sig nog mer på ”hidden message”, och att 
om det kommer en XL-modell i reklam så har de en synvinkel på det och förstår ändå varför man gör så 

Informant 3: jo, men vissa kan ju ändå bestämma sig för att se negativt på saken, istället för att se det po-
sitivt. 

Informant 6: jag har igen svårt att se någon tycka att det är en negativ sak att ha XL modeller i reklamer, 
det hämtar ju bara en mer verklig bild över hur kvinnor på riktigt ser ut. 

 

Ser ni påverkan som en negativ sak? 

Informant 1: nej tycker inte det … 

Informant 3: det beror ju på hur man gör det också 

Informant 4: tycker att påverkan såklart är viktigt med tanke på försäljning, företag vill ju sälja, men man 
måste ändå tänka på hur det påverkar 

Informant 6: tycker att omgivningen idag består av bara olika typer av påverkan för att det helt enkelt 
kommer från alla håll 

Informant 2: medierna är ju nog bäst på att påverka, och tidningsartiklar 

Informant 4: man tar nog lätt åt sig till en början, minns att jag också trodde förr på alla skönhetsproduk-
ter tills jag testade flera av dem och förstod att det är ett sätt att göra reklam bara 

Informant 3: det har ju blivit en mycket större grej tycker jag idag att säga emot reklamer. Alla vet ju att 
man inte behöver se ut på ett visst sätt, och att man inte behöver vara något  

Informant 1: ja, men visst är det ju yngre som kanske inte ännu vet det 

Informant 3: det är ju nog sant, men det har just mycket att göra med ålder 

Informant 4: negativa påverkan sker kanske just till de yngre människorna, speciellt flickor som är intres-
serade av mode och skönhet och sen vill de ju försöka se ut som modellerna på bilderna.  

Informant 5: tycker att det är konstigt ändå att det finns liksom bara två olika ideal känns det som 

Informant 2: ja det finns just nu 3 sätt att se ut, man är XS, XL eller helt övertränad fitness typ… 

Informant 4: … vilket är jättestörande! 



 

 

Informant 3: tycker inte att man skulle behöva göra det till en stor grej alltid ifall någon använder en XL-
modell i någon reklambild, då skulle det kännas mer rätt att hon är med 

Informant 5: ja just det, inte liksom med bara för att hon är stor 

Informant 3: jag menar, människor ser ju inte ut som de allra smalaste modellerna och jag tycker att det är 
bra att det finns också större modeller, men man kunde framföra det också på ett kanske bättre sätt 

Informant 6: men företaget vill säkert just hämta en positiv bild åt sig själva med hjälp av att visa att de 
accepterar alla storlekars människor 

Informant 1: företag vill ju få uppmärksamhet och nog får man ju det ännu idag med att använda en större 
modell. Tror att det har att göra med att ifall man använder sig av en smal modell så fokuserar männi-
skorna på produkten, medan en stor modell fångar kanske blicken mera på henne. 

Informant 3 & Informant 5: sant! 

Informant 5: ja, kanske eftersom XL-modeller ännu är en ny sak att marknadsföra med så väcker det där-
för ännu uppmärksamhet… och folk kanske därför reagerar mera på att det finns en XL-modell i bilden 
istället för att se produkten. 

Informant 1: produkten blir kanske lite en sido sak 

Informant 2: men oftast i alla reklamer fäster man ju mest uppmärksamhet till hur modellen i bilden ser ut 

Informant 1: tycker produkterna också sällan fokuseras på i bilder 

Informant 2: och visst lägger ju alla uppmärksamhet till ned klädda kvinnor, oberoende vilken storlek de 
har 

Informant 5: tror nog också att man påverkas av de större modellerna, men påverkan bli nog mer hälso-
sam 

Informant 4: man känner sig mer lugn när man ser på en större modell i reklambilder 

Informant 3: visst kan ju människor också känna avund över kurviga kvinnor och deras utseende också …  

Informant 1: Men företag måste ju också tänka på sitt syfte, de vill ju sälja, och sanningen är ju att klä-
derna ser bäst ut på lite mindre modeller…  

Informant 2: tycker att smala modellerna är lite väl smala, och större modellerna nog lite stora, åt-
minstone de som används i klädreklamer. Det finns också någonting där emellan, och hittar t.ex. inte en 
ända modell som skulle se ut som mig (något där emellan) 

Informant 5: det är ju också fråga om image, själv ser jag det som en fin sak att någon gör kläder till 
större kvinnor  

 

Minns ni ifall ni någon gång reagerat speciellt starkt på påverkan av någon reklam? 

Informant 2: med tanke på XL-modeller så minns jag nog att det gjort någon bra reklam någon gång som 
var bra … 

Informant 4? Menar du dove? 

Informant 2: jo! Tycker att dom var bra. 

Informant 4: tycker att Doves reklam med större modeller och det att den visades på TV gav jättebra pub-
licitet och fick folk att kanske vakna upp lite  

Informant 1: ja, och just det att det använda sig av alla typer av modeller 



 

 

Informant 4: det har blivit deras grej liksom idag 

Informant 5: men vet sen inte heller att har det att göra med produkten, eller är det mer ett budskap som 
de vill föra fram 

Informant 6: säkert nog båda, eller att sälja produkter med hjälp av budskapet 

Informant 3: de har ju fått väl en del kritik också av det 

Informant 2: det får ju nog alla som gör något nytt eller annorlunda tycker jag 

Informant 4: visst reagerar man också ofta till smala modeller, speciellt i modereklamer ser jag alltid först 
kvinnan, och att hon har en snygg kropp.  

Informant 1: men kläderna sitter ju ofta fint på modeller 

Informant 4: ja, men sen jämför man ju automatisk sig själv till modellen eftersom man tänker ju på att 
ifall plagget hon har på sig kunde passa en själv … 

Informant 2: ofta är ju nog kläderna också snygga för att modellen är snygg. Ofta ser ju kläder helt an-
norlunda ut i verkligheten.  

Informant 6: men det är ju ganska ofta som det används retuschering också i bilder 

Informant 3: men man påverkas nog undermedvetet av alla bilder hela tiden. Just kvinnor med inge cellu-
liter osv så tror man ju på riktigt att det finns sådana.  

 

Tror ni att det finns något sätt att gå emot reklam? 

Informant 1: nej, inte kan man ju gå emot men man kan påverka sitt egna synsätt 

Informant 3: man kan ju nog bara påverka sina egna tankar 

Informant 4: man kan ju gå emot i viss mån, t.ex. påbörja någon kampanj i social media. Tror nog ändå 
inte att det påverkar någon vad jag tycker 

Informant 6: man kan ju sprida budskap just i sociala media, men marknadsföring och reklam av skönhet 
är vad det är 

Informant 2: tycker inte att man kan göra något 

Informant 5: enskilda personers åsikter har ganska liten inverkan sist och slutligen. Det ända man själv 
kan göra är att man t.ex. bara slutar stöda någon klädkedja eller tidning som man inte gillar av någon or-
sak.  

 

 

 


