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Syftet med studien är att genom en semiotisk bildanalys och genusvetenskaplig ansats 

undersöka hur det kroppspositiva bikiniföretaget Elsa and Rose Swimwear framställer 

kvinnan i sin marknadsföring på Instagram. Då tidigare forskning kring framställning av 

kvinnan i reklam till stor del fokuserat på endast kroppsstorlek och attraktivitet har vi valt att 

inkludera analysverktyg som gaze, pose samt etnicitet och hud. Detta för att bidra med ny 

kunskap om framställningen av kvinnan inom reklam och sociala medier. Genom att studera 

sju bilder, som alla publicerades under 2018, på Elsa and Rose Swimwears Instagram-konto 

har vi undersökt hur kvinnan framställs, samt om och hur denna framställning av kvinnan 

skiljer sig från den normativa kvinnan som vanligtvis syns i media. 	
	
Studiens resultat visar att ingen av de sju bilder som ingick i analysen demonstrerar “den 

perfekta kvinnan”, som vanligtvis syns i medier och reklamsammanhang. Ingen av kvinnorna 

i bilderna innehar alltså alla normativa attribut, som till exempel både en extremt smal kropp 

och perfekt hud. Bildernas huvudsakliga syfte är således inte att marknadsföra sina produkter 

med hjälp av normativa kvinnokroppar, utan att genom sin marknadsföring även sprida 

budskap om att alla kroppar är värda att synas i media, oavsett storlek, hudton och 

utseendemässiga attribut. Slutligen sänder kvinnorna huvudsakligen signaler av självsäkerhet 

och kontroll genom sina blickar och poseringar, vilket demonstrerar deras medvetenhet om 

åskådaren. Resultatet i den här studien visar således att det kroppspositiva bikiniföretaget Elsa 

and Rose Swimwears huvudsakliga framställning av kvinnan skiljer sig från den traditionella 

och normativa kvinnan som vanligtvis syns i media. 
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The purpose of the study is to, through semiotic analysis and gender theory, investigate in 

which way the body-positive bikini company Elsa and Rose Swimwear is representing 

women in their Instagram marketing. Since earlier research on female representation in 

advertising is largely focused on body size and attractiveness, we have in this study chosen to 

include analysis tools such as gaze and pose as well as ethnicity and skin. This will contribute 

to new knowledge on female representation in commercials and on social media. By studying 

seven images, all posted in 2018, on Elsa and Rose Swimwear's Instagram account, we have 

investigated how women are represented as well as whether and how this representation 

differs from the normative female image usually seen in media. 

	
The result of the study shows that none of the seven images included in the analysis display 

"the perfect woman" that is usually seen in media and advertising. None of the women in the 

pictures possess all the normative attributes, such as both an extremely thin body and perfect 

skin. We find that the main purpose of the images is not for the company to market their 

products with normative women's bodies, but rather market their products while spreading a 

message saying that all bodies are worth being seen in media, regardless of size, skin tone and 

appearance. Finally, the women in the pictures communicate self-confidence and control 

through their gazes and poses, and therefore demonstrating their consciousness of the 

observer. The result of the study shows that the body-positive bikini company Elsa and Rose 

Swimwear's main representation of women differs from the traditional and normative female 

image.  

Keywords: Body positivity, norms, female representation, qualitative text analysis, 
semiotics, gender theory, Elsa and Rose Swimwear, Instagram 
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1. Inledning 
Den perfekta kvinnan 1912 var enligt en undersökning, där 400 studenter tillfrågades, Elsie 

Scheel. Hon var 173 centimeter lång och vägde cirka 78 kilo. Med dagens syn på idealkropp 

skulle hon klassas som överviktig och inte alls besitta den kropp som så många eftersträvar att 

ha (Behdjou, 2016). Idag definieras en attraktiv kvinna istället med attribut som ung, vit, 

stark, heterosexuell, välvårdad och smal. Dessa utseendemässiga egenskaper är även de som 

medierna i stor grad vill visa upp, särskilt i reklamsammanhang (Caldeira & de Ridder, 2017). 

 

De flesta kvinnliga modeller som syns i amerikansk reklam är långt under den genomsnittliga 

amerikanskan gällande både längd och vikt (Peck & Loken, 2004), då de modeller som syns 

ofta väger cirka 10 kg mindre än den typiska amerikanska kvinnan (Bissell & Rask, 2010). 

Det leder till en skev och missvisande bild av hur kvinnor i vårt samhälle faktiskt ser ut då 

uppskattningsvis bara 5 procent av den kvinnliga befolkningen kan uppnå den kroppsstorlek 

som syns i reklam (Sohn & Youn, 2013).  

 

Hur vi uppfattar våra egna och andras kroppar, samt vad vi uppfattar som snyggt och åtråvärt 

skiljer sig mellan olika kulturer och tidsperioder. Medierna bidrar med föreställningar om den 

perfekta kroppen i en given kultur och tidsperiod (Jarlbro, 2006) samt hjälper till att förstärka 

önskan om en smal kropp (Sohn & Youn, 2013). Användarna av sociala medier påverkas på 

liknande sätt som användarna av traditionella medier gjort kring kroppsuppfattning genom 

åren. Därav kan sociala medier öka användarnas driv till en smal kropp som ska matcha de 

kroppar som syns på sociala medier (Hendrickse, Arpan, Clayton, & Ridgway, 2017).  

 

Medierna har med andra ord en komplex roll i hur vi konstruerar våra värderingar och dess 

framställning av kvinnan används till stor del som referensram vad gäller normer och ideal. 

Bilder som förekommer i media är alltså inte bara oviktig reklam utan fungerar även som 

hjälpmedel till att skapa uppfattningar om hur världen fungerar och hur människorna i den 

förväntas se ut (Fagerström & Nilson, 2008).  

 

Flickor och unga kvinnor har dessutom visat sig bli kraftigt påverkade av de extremt smala 

kvinnliga modellerna som syns i media. Givetvis finns det flera olika faktorer som skapar och 

bevarar de orealistiska skönhetsidealen i samhället, men massmedierna har erkänts ha särskilt 

stort inflytande (Bissell & Rask, 2010). Det finns även en rad studier som påvisar ett negativt 
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samband mellan kroppsmissnöje och konsumtion av reklambilder som framställer en 

orealistisk porträttering av kvinnan (Peck & Loken, 2004). Denna minskade grad av 

kroppsmissnöje kan leda till depression och kroppsångest vilket i sin tur kan utveckla 

ätstörningar som anorexi och bulimi, vilka är allvarliga sjukdomar (National Eating Disorders 

Association, u.å.). Sarah Murnen och Brian Don är två amerikanska psykologiforskare som 

tillsammans skrivit artikeln Body Image and Gender Roles, och där skriver de: 

 
Since the late 1970s, psychologists and cultural critics have been concerned 

about the increasingly thin image of women presented in Western popular 

culture. […] Psychologist Dittmar and her colleagues have analyzed the ‘thin 

ideal’ and pointed out that models can be as much as 20% underweight. To put 

this discrepancy in perspective, anorexia nervosa is defined by being 15% or 

more underweight. In every form of mass media examined, the typical image of 

the idealized woman is thin. The presence of the thin ideal has been associated 

with increased body dissatisfaction among women, primarily in the form of 

women striving to be thinner (Murnen & Don, 2012, s. 128). 

 

Som en slags motreaktion på den missvisande representationen av kvinnokroppar i reklam 

samt det mediala innehållet som till stor del fokuserar på bantning, fitness och viktnedgång 

har flera tidningsmagasin och reklamkampanjer börjat belysa självmedvetenhet och 

självacceptans (Bissell & Rask, 2010). Samtidigt har rörelser kring kroppsaktivism och 

kroppspositivism växt kraftigt de senaste åren och sprider budskapet om att alla, oavsett 

kroppsform, ska känna att de duger precis som de är (Sastre, 2014).  

 

I denna studie kommer vi med hjälp av en semiotisk bildanalys och ett genusperspektiv 

undersöka hur ett företag, som beskriver sig som kroppspositivt, framställer kvinnan i sin 

reklam på Instagram. Genom att fokusera på kroppsbyggnad, etnicitet och hud, gaze och pose 

vill vi se om och hur framställning av kvinnan skiljer sig mot de traditionella normerna i 

dagens samhälle. 
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet beskriver och förklarar vi kroppsaktivism, kroppspositivism och 

femvertisering samt presenterar studieobjektet som är bikiniföretaget Elsa and Rose 

Swimwear. Förklaring av relevant bakgrund gör vi med syfte av att ge en ökad förståelse för 

studien. 

2.1. Kroppsaktivism och kroppspositivism  

Kroppsaktivism handlar om att synliggöra andra kroppstyper än den smala som passar in i 

normen (Institutet för språk och folkminne, 2016) och därmed föra en kritisk debatt kring hur 

den normativa kroppen enligt rådande ideal ska se ut (Afful & Ricciardelli, 2015). En 

kroppsaktivist har bestämt sig för att ta makten över sin egen kropp genom att visa upp den på 

sina egna villkor, oavsett hur den ser ut och oavsett vad någon annan tycker om det (Institutet 

för språk och folkminne, 2016). Den första rörelsen kring kroppsaktivism var Fat Acceptance 

Movement och startade i USA och Kanada redan på 1950-talet som ett gensvar på anti-tjock 

diskursen och medicineringen av fetma som då förekom i samhället (Afful & Ricciardelli, 

2015). Rörelsens huvudsakliga politiska syfte var att stoppa storleksdiskrimineringen (Sastre, 

2014), men också häva de negativa förutfattade meningarna om tjocka människor samt höja 

självkänslan hos större personer (Afful & Ricciardelli, 2015).  

 

Idag har internet och sociala medier blivit en stor plattform och ett viktigt hjälpmedel för 

framför allt kvinnliga kroppsaktivister att synliggöra både sig själva och sitt arbete med att 

sprida kroppspositivt budskap som utmanar rådande normer kring kroppsideal, skönhet och 

hälsa (Afful & Ricciardelli, 2015). Bilder taggade med ord som #sizelycklig, #hälsainifrån 

och #alladuger sprids i syfte att visa att alla duger som de är (Institutet för språk och 

folkminne, 2016).  

 

Syftet med att visa upp kroppspositivt material är alltså att visa upp en bredare variation av 

kvinnokroppar i medierna och därigenom öka acceptansen för olika kroppars utseende, samt 

utmana det normaliserade smala kroppsideal som ofta förekommer i medierna (Sastre, 2014). 

Historiskt sett har både traditionella- och sociala medier tenderat att visa upp ett smalt 

feminint skönhetsideal som inte bara definieras av en tunn kropp utan även andra attribut 

såsom attraktiva ansiktsdrag, felfri hud och så vidare (Caldeira & de Ridder, 2017).  
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Redan 2012 uppmanade världsartisten Lady Gaga till ett mer kroppspositivt förhållningssätt 

på sin hemsida och spred budskapet om att alla kroppar bör uppskattas precis som de är, trots 

upplevda brister (Sastre, 2014). Sedan dess har flertalet kroppspositiva initiativ genomförts 

och många Instagram-konton har skapats för att belysa den traditionella och skeva 

porträttering av kvinnan som ofta syns i media. Som ett uppror mot att medierna i stor 

utsträckning fokuserar på att visa upp smala, unga och vita kvinnor förekommer på dessa 

kroppspositiva Instagram-konton bilder på kvinnor i olika åldrar, storlekar, former och färger 

för att återspegla hur samhällets mångfald egentligen ser ut (Caldeira & de Ridder, 2017).  

 

2.2. Femvertising 

Ordet femvertising är en förkortning av female empowerment advertising och är inom 

reklambranschen ett sätt att producera reklam på. Det innebär att reklamproducenter som 

tillämpar femvertising i sin reklam tar avstånd från den normativa framställningen av kvinnan 

som vanligtvis återfinns i reklam och istället använder ett mer kroppspositivt och feministiskt 

synsätt (Åkestam, Rosengren & Dahlen, 2017). 	
 

Företaget Dove var bland de första att tillämpa femvertising i sin reklam som visade upp 

oretuscherade kvinnokroppar. I kampanjen Real Beauty från 2004 framträder kvinnor i olika 

storlekar iförda bekväma underkläder och skrattar tillsammans. Modellerna tycks inte bry sig 

om att varken tillfredsställa åskådarens blick eller framkalla åtrå (Fagerström & Nilson, 

2008). Empirisk forskning tyder på att reklam har följt samtida ideal och uppvisat normativa 

och stereotypa framställningar av kvinnan snarare än att utmana strukturerna och arbetat med 

en större variation gällande utseende, form och färg (Åkestam, Rosengren & Dahlen, 2017). 

	
Trots att det finns delade meningar om hur effektivt det är att använda smala, normala eller 

större modeller i reklam ur ett ekonomiskt synsätt (Borau & Bonnefon, 2017) menar Åkestam, 

Rosengren och Dahlen (2017) att marknadsförare har mycket att vinna på att anta ett mer 

proaktivt och uppmärksamt förhållningssätt till hur de porträtterar kvinnan i sina 

reklamannonser. Flera marknadsförare påstår sig ha en ambition att skildra en bredare 

variation av människor i sin reklam, till exempel när det gäller kultur, etniciteter och sexuell 

läggning, dels ur ett hållbarhetsperspektiv för samhället i stort men även för att främja och 

stärka varumärket (Åkestam, Rosengren & Dahlen, 2017). 
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2.3. Elsa and Rose Swimwear – ett kroppspositivt företag 

Studieobjektet utgörs av bilder från det svenska bikiniföretaget Elsa and Rose Swimwears 

Instagram-konto. Kontot har i skrivande stund (19 januari 2019) 425 000 följare och 

aktiviteten är hög. På flödet finns bilder av bikiniklädda modeller i olika storlekar, blandat 

med bilder på söta hundar och citat. Elsa and Rose Swimwear marknadsför sig som ett 

kroppspositivt företag och stöttar aktivt kampen mot ätstörningar. De menar att kärleken till 

badkläder startar med kärleken till sin egen kropp, oberoende vilken färg eller storlek kroppen 

har. Därför kontrollerar Elsa and Rose Swimwear varje modells välmående innan de 

förekommer i företagets marknadsföring och poängterar att de endast arbetar med 

hälsosamma modeller. Hälsosamma modeller är enligt Elsa and Rose Swimwear de som har 

ett sunt förhållningssätt till kost, träning och hälsa (Elsa and Rose Swimwear, u.å.-b). På Elsa 

and Rose Swimwears hemsida beskrivs företaget: 	
	

Elsa & Rose is inspired by the effortlessness of Swedish nature, and features 

colors and cuts that are true to its Scandinavian heritage. The brand has grown 

to be Scandinavia's most talked-about swimwear (and now also lingerie) brand, 

with more than half a million followers on Instagram and Facebook combined. 

It has been worn by famous celebrities worldwide such as Selena Gomez and 

Zara Larsson. [...] We believe in healthy, no matter what body shape you have. 

Before casting each model, we make sure that she is healthy and eating 

normally. Working only with healthy models is something that is fundamental 

to our core beliefs (Elsa and Rose Swimwear, u.å.-b).  

 

Utöver att använda sig av välmående modeller i sin marknadsföring engagerar sig även 

företaget Elsa and Rose Swimwear i välgörenhet genom att donera pengar till organisationer 

som arbetar mot ätstörningar. På Elsa and Rose Swimwears hemsida finns en undersida med 

hashtaggen #shareyourstory. Där kan man som besökare läsa om tjejer och deras kamper mot 

ätstörningar, hur deras väg mot tillfrisknande varit och hur de ser på sig själva och sina 

kroppar idag. Där uppmanar företaget även andra besökare att dela sina historier kring 

ätstörningar (Elsa and Rose Swimwear, u.å.-a). Företaget erbjuder även sina kunder 

prissänkningar vid användande av rabattkoder så som selflove. Bikiniföretaget skickar således 

ut budskap om sina värderingar kring kroppsuppfattningar och uppmanar sina följare att älska 

sig själva. I och med att företaget vill att alla kvinnor ska älska sin egen kropp syns olika typer 
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av kroppar i deras marknadsföring och därmed även smala kvinnor. Eftersom företaget 

marknadsför sig som kroppspositiva har vi valt att fokusera på de bilder som konkretiserar 

företagets kroppspositiva ståndpunkt. 

 

Den här studien gör inga anspråk på att säga någonting om bikiniföretaget Elsa and Rose 

Swimwears marknadsföring i sig, utan deras bilder på Instagram utgör endast studieobjekt. 	
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3. Syfte och frågeställningar 
Nedan ges en beskrivning av det problem vi anser att studien ska kunna bidra med att lösa, 

vilket är att bidra med forskning gällande ett kroppspositivt företag. Vi beskriver att syftet 

med studien är att undersöka hur Elsa and Rose Swimwear framställer kvinnan, och till sist 

presenterar vi de  frågeställningar som studien ämnar att besvara.	
	
3.1. Problemformulering 	

Medierna har erkänts kunna konstruera och reproducera kraftfulla myter av kvinnlighet och 

studier har undersökt medias roll i uppbyggnaden av socialt accepterade skönhetsideal med 

fokus på de traditionella kanalerna, såsom tidningar och tv (Caldeira & de Ridder, 2017). En 

omfattande konsumtion av det sociala mediet Instagram har visat sig skapa 

självobjektifiering, där användarna jämför sig med de bilder som exponeras för dem 

(Fardouly, Willburger, & Vartanian, 2018). Det finns inom medieforskning en rad 

undersökningar som belyser de negativa konsekvenserna, bland annat kroppsmissnöje, 

depression och ätstörningar förknippat med exponering av orealistisk porträttering av kvinnor 

i reklam. Däremot finns det mindre forskning som undersöker de positiva konsekvenserna 

associerat med uppvisandet av större och mer naturliga modeller i reklam (Peck & Loken 

2004). 	
	
Därav anser vi det intressant och relevant att skifta fokus från de traditionella reklambilderna 

och de traditionella kanalerna som ofta använder stereotypa framställningar av kvinnan samt 

uppvisar ett smalt ideal till ett företag som positionerar sig som kroppspositiva. Det har 

tidigare gjorts studier kring kroppsaktivism och kroppspositivism, men då ur ett mer 

individuellt perspektiv och med självrepresentation i fokus. Det finns flera studier på enskilda 

privatpersoner som publicerat kroppspositiva bilder på sina egna Instagram-konton och 

blogginlägg. Däremot hittades ingen forskning på företag som marknadsför sig som 

kroppspositiva och hur dessa företag gestaltar kvinnokroppen på Instagram.  

	
3.2. Syfte	

Syftet med denna studien är att genom en semiotisk bildanalys och genusteori undersöka hur 

kvinnan framställs av det kroppspositiva företaget Elsa and Rose Swimwear för att bidra med 

en ökad kunskap och förståelse för kroppspositivism i media och reklam. Genom att studera 
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kroppsbyggnad, etnicitet och hud, gaze och pose vill vi se huruvida denna framställning av 

kvinnan skiljer sig eller stämmer överens med samhällets normer och den bild av kvinnan 

som vanligtvis syns i media. Denna kunskap kan i vidare mening bidra till större medvetenhet 

och ett kritiskt förhållningssätt till den normativa framställningen av kvinnan. 

	
3.3. Frågeställningar	

Studien utgår från att besvara följande frågeställningar:	
• Hur framställs kvinnan i bilderna och skiljer sig framställningen från traditionella 

normer?  

• Vilka kroppstyper syns i bilderna? 

• Vilka etniciteter och eventuella huddefekter syns i bilderna?  

• Vilka typer av budskap förmedlar bilderna genom gaze och pose?  
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4. Tidigare forskning	
I det här kapitlet ges en beskrivning av tidigare forskning kopplad till studien. Syftet med 

kapitlet är att ge läsaren en bredare inblick i vad som tidigare forskats på ämnet samt hur det 

nuvarande forskningsläget ser ut. 	
	
Vi har i den här studien valt att fokusera på och analysera bikiniföretag, på grund av att de 

bilder som bikiniföretag använder sig av för att marknadsföra sig på Instagram i regel är 

bilder på lättklädda kvinnor, vars syfte är att visa upp företagets plagg och marknadsföra 

företaget i sig. En kropp klädd i bikini är i regel inte fullständigt blottad, men den visar oftast 

mer hud än vad en helklädd kropp gör. Rob Cover, professor vid The University of Western 

Australia, har i sin artikel The Naked Subject: Nudity, Context and Sexualization in 

Contemporary Culture från 2003 skrivit att den nakna kroppen differentieras från den klädda 

kroppen, och att framför allt den nakna kvinnokroppen ofta associeras med sårbarhet (Cover, 

2003). På grund av sårbarheten fann vi det intressant att analysera hur den lättklädda 

kvinnokroppen gestaltas.	
	
G. M. Eller är doktorand i filosofi vid Syracuse University i USA, och hans 

forskningsintressen innefattar bland annat normativa kroppstyper. I sin artikel On Fat 

Oppression från 2014 granskar han samtida filosofiska berättelser om förtryck och 

argumenterar bland annat för att tjocka människors lidande räknas som förtryck. Eller (2014) 

skriver att kroppsbyggnad aldrig varit så socialt betydelsefullt som i dagens samhälle. Den 

smala kvinnokroppen har blivit normativ och anses vara en frisk och vacker kropp. Att istället 

visa upp olika kroppstyper i bland annat media bidrar till att åskådarnas synsätt breddas när 

det kommer till hur en vacker kvinnokropp ser ut, och på så sätt kan även smalhetsnormen 

övervinnas. Den normativa kvinnokropp som oftast framställs i media och som eftersträvas av 

många kvinnor är i de flesta fall ett ouppnåeligt ideal.	
	

4.1. Naturliga kvinnokroppar i reklam 

Samhället har länge efterfrågat en mer naturlig framställning av kvinnan i reklam och de 

senaste åren har det skett en gradvis förändring. Användandet av mer naturliga modeller i 

marknadsföring har ökat, även om deras medverkan i reklamkampanjer endast kan ses som 

undantagsfall. Fortfarande visar reklam i allmänhet upp ideala kvinnliga kroppar med 
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ouppnåeliga skönhetsattribut. Att förändringen av kvinnoframställningen sker långsamt menar 

Borau och Bonnefon (2017) beror på att marknadsförare tycks ha en oro att användandet av 

mer naturliga modeller i reklam inte är lika effektivt som uppvisandet av de traditionella 

modellerna. Inom vetenskapen finns även en tvetydighet kring hur användandet av naturliga 

kroppar i reklam påverkar konsumenten och vilken effekt uppvisandet av naturliga modeller 

faktiskt har. Vissa forskare menar på att det har en negativ effekt, andra forskare säger att det 

har en positiv effekt medan en del påstår att det inte har någon märkbar effekt alls (Borau & 

Bonnefon, 2017).  	
	
Borau och Bonnefon undersöker i studien The advertising performance of non-ideal models 

as a function of viewers body mass index från 2017 hur användandet av naturliga modeller i 

reklam påverkar känslor kring kroppsångest och motvilja till reklam hos åskådaren. Tidigare 

studier har undersökt hur traditionella modeller skapar negativa känslor kring kroppsbild men 

mindre forskning har undersökt hur mer naturliga modeller påverkar åskådarna. 

Huvudhypotesen som testas är att en naturlig modell minskar känslor som kroppsångest hos 

åskådaren samtidigt som en negativ reaktion mot reklamannonsen kan uppstå.  

 

Detta sätts i relation till åskådarens eget BMI då dessa två reaktioner har en motstridig effekt 

gentemot marknadsförens önskade inverkan av reklam. Studien genomfördes genom att låta 

400 kvinnor i åldern 18-35 bedöma bilder av både traditionella och mer naturliga modeller för 

att sedan återge hur de uppfattade bilderna. Resultatet visade att deltagare, särskilt de med ett 

högre BMI, upplevde större motvilja för de naturliga modellerna. Denna känsla av motvilja 

kan i sin tur leda till en ogynnsam och oönskad effekt på reklamen och varumärket i sig. Dock 

minskade åskådarens grad av kroppsångest när mer naturliga modeller användes (Borau & 

Bonnefon, 2017).	
 

I studien Does She Have to Be Thin? Testing the effects of models´ body size on advertising 

effectiveness från 2013 undersöker Sohn och Youn användandet av traditionella eller naturliga 

modeller i marknadsföring, för att se om valet av modell har någon inverkan på effektiviteten 

av reklamen. Annonsörer har historiskt sett varit principfast övertygade om kraften hos fysiskt 

attraktiva modeller i reklam, särskilt för reklamprodukter relaterade till skönhet. Detta synsätt 

grundar sig i förutsättningen att fysiskt attraktiva modeller påkallar publikens uppmärksamhet 

och uppfattas besitta egenskaper av trovärdighet, vilket förbättrar produktpreferensen och 

köpintentionen jämfört med mindre attraktiva modeller. Sohn och Youn (2013) menar dock 
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att användandet av traditionella eller mer naturliga modeller inte har någon märkbar effekt. 

Däremot leder användandet av normala modeller till en mer positiv attityd gentemot 

varumärket (Sohn & Youn, 2013). 	
 

Peck och Loken undersöker i studien When Will Larger-Sized Female Models in 

Advertisements Be Viewed Positively? The Moderating Effects of Instructional Frame, 

Gender, and Need for Cognition från 2004 hur framställningen av mer naturliga och större 

modeller i reklam påverkar mottagaren. Hypotesen de testar är ifall reklam kan ha en negativ 

inverkan på åskådaren, och om de då också skulle ha förmågan att även påverka åskådaren 

positivt.  

 

Den kulturella normen för kvinnlig skönhet inkluderar en smal kropp, och det är även den 

normen som reklamen förstärker genom att ideligen porträttera smala och till och med extremt 

smala modeller. Att endast visa upp smala och attraktiva modeller kan leda till att kvinnor 

skapar en orealistisk uppfattning gällande skönhetsideal samt värderar och jämför inte bara 

sig själva utan även andra kvinnors utseende och kroppar med dessa ideal som syns i 

marknadsföring i en negativ bemärkelse (Peck & Loken, 2004). 

 

De 132 studenter som deltog i studien ombads granska fyra stycken annonsbilder varav två av 

dem uppvisade större modeller och de andra två traditionella modeller. Därefter skulle 

experimentdeltagarna ge sin åsikt om hur de fyra modellerna på bilderna uppfattades. Tydligt 

var att kontexten av bilderna var en avgörande faktor i hur bilderna och modellerna 

upplevdes. De bilder som uppvisade större och mer naturliga modeller rankades modellerna 

som mer attraktiva i samband med att bilderna förekom i tidningsmagasin där 

reklamannonserna visade upp större och mer naturliga modeller, än i magasin som till största 

del uppvisade traditionella modeller. Med andra ord har kontexten en betydande roll i hur 

konsumenterna uppfattar reklambilder (Peck & Loken, 2004).   

 	

4.2. Kroppspositivt material på Instagram 

Trots tvetydighet kring om användandet av smala, naturliga eller större modeller i reklam är 

positivt eller negativt i marknadsföringssyfte är det från ett samhällsenligt perspektiv positivt 

att en bredare variation av kroppar får utrymme i reklam. I studien Representing diverse 

feminities on Instagram: A case study of the body-positive @effyourbeautystandards 
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Instagram account analyserar Caldeira och de Ridder (2017) det kroppspositiva Instagram-

konto @effyourbeautystandards för att undersöker hur olika kvinnor väljer att visa upp sig 

själva och sina kroppar på Instagram.	
	
Instagram-kontot @effyourbeautystandards startades 2013 av den amerikanska plus-size 

modellen Tessa Holliday. Syftet med kontot var att kritiskt belysa den skeva framställningen 

av kvinnokroppen som förekommer i medierna och samtidigt öka synligheten för de kroppar 

som är underrepresenterade och därmed skapa större mångfald av kvinnor som förekommer i 

media. Instagram-kontots budskap är att sprida självkärlek och acceptans för olika kroppars 

utseende samt få plus-size-kvinnor att inte känna någon begränsning i val av kläder.  

 

Holliday uppmanade därför vanliga kvinnor som upplevde att de inte passade in i rådande 

skönhetsideal att lägga upp foton på sina egna kroppar på Instagram och märka bilderna med 

hashtaggen #effyourbeautystandards. Därefter valde Tessa ut vilka foton som ansågs lämpliga 

att visa upp på @effyourbeautystandards konto. Gehöret blev stort och många kvinnor 

poserade halvnakna i underkläder och bikinis för att delta i den kroppspositiva rörelsen online 

(Caldeira & de Ridder, 2017).	
	
Både traditionella och sociala medier har en vilja att visa upp ett smalt feminint skönhetsideal 

som inte bara definieras av en tunn kropp utan även attraktiva ansiktsdrag, felfri hud, välstylat 

hår och så vidare. Ofta är denna framställning även retuscherad till en ouppnåelig perfektion. 

Då medier gärna framhäver dessa egenskaper av smala, unga och vita kvinnor skapas indirekt 

en underrepresentation av åldrande kvinnor, funktionshindrade personer och kvinnor av färg i 

media.  

 

Samtidigt sprids ett underliggande budskap och en kollektiv förväntan om att kvinnor ska 

skämmas över och dölja sina upplevda brister. Denna vägran att täcka sina så kallade "brister" 

såsom fett, celluliter, ärr och hudbristningar kan ses som ett aktivt motstånd mot dagens 

skönhetsideal som medierna framhäver samt ett försök att omförhandla uppfattningen av hur 

kvinnliga kroppar kan se ut (Caldeira & de Ridder, 2017). 

	
Caldeira och de Ridder (2017) menar att självrepresentation på Instagram där vanliga	
kvinnor poserar halvnakna för att visa upp sina naturliga kroppar med egenskaper som 

normativt anses vara mindre attraktiva, till exempel celluliter, fett eller kroppshår, kan bidra 
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till att normalisera mångfalden. Det kan även omforma de nuvarande diskurserna kring 

femininitet och hur en kvinnokropp bör se ut och samtidigt öka acceptansen för att alla 

kroppar ser olika ut. De poängterar dock att det finns nackdelar med den kroppspositiva 

rörelsen online och den bör hyllas med viss skepsis. Till exempel kan det skapa öppen 

mobbning, kommentarer med förolämpningar och kritik över att inneha en ohälsosam kropp. 

En annan aspekt av rörelsen online är att räckvidden och genomslagskraften på Instagram-

konton av liknande karaktär är svår att mäta, då det bland annat finns risk för filterbubblor, 

trots att flera kroppspositiva Instagram-konton likt @effyourbeautystandards har många 

följare (Calderia & de Ridder, 2017).    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



14 
 

5. Teori	
Nedan beskrivs och förklaras semiotisk teori och genusteori, samt teoriernas centrala 

begrepp. Sedan förklaras även hur dessa teorier och begrepp kommer att tillämpas i studien.	
	
5.1. Semiotisk teori	

Teckenteori, eller semiotik, är ett synsätt där tecknet står i fokus och där tecknets sätt att 

fungera studeras. Semiotiken studerar olika varianter av tecken, olika sätt för tecken att verka 

som meddelanden och hur tecken står i relation till de personer som använder dem. Semiotik 

studerar även de koder i vilka tecken organiseras, samt den kultur inom vilken dessa koder 

och tecken arbetar. Semiotiken utgår från att mottagaren av tecknet skapar betydelse med 

hjälp av sina erfarenheter, attityder och känslor (Fiske, 1997).  

	
Den moderna semiotiken grundades av den amerikanske filosofen och logikern Charles 

Sanders Peirce och den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure. Peirce främsta intresse 

var betydelsen han fann i det strukturella förhållandet mellan tecken, människor och objekt. 

Saussure däremot var främst intresserad av språktecknet, och ägnade sig mer åt hur tecken var 

relaterade till andra tecken. Saussures efterföljare var Roland Barthes, och det centrala i hans 

teori är föreställningen om två ordningar av beteckning – denotation och konnotation (Fiske, 

1997). Barthes menade att det finns en rad frågor som kan ställas till bilden för att se vad 

människorna, platserna och föremålen står för i en vidare mening. Det första, och även det 

svåraste enligt Barthes, är att så noga som möjligt beskriva vad vi ser i fotografiet, oberoende 

av vår egen tolkning av det (Hansen & Machin, 2013).   	
	
Vid en semiotisk analys beskrivs de tecken som förekommer i en text, och när dessa tecken 

beskrivits och identifierats redogörs tecknens konnotationer. En vidare analys av tecknen görs 

på den konnotativa nivån för att kunna utvärdera textens djupare och indirekta betydelser, 

istället för att enbart utvärdera textens uppenbara och direkta betydelser. På den konnotativa 

nivån kan latenta betydelser i texten upptäckas och analyseras (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2008). Vid en semiotisk bildanalys bör det som studeras alltid sättas i förhållande till 

den kontext som det studerade objektet befinner sig i (Lindgren & Nordström, 2009). 
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5.1.1. Denotation	

Denotation är tecknets direkta och uppenbara betydelse. Denotationen kan ses som tecknets 

kärnbetydelse. Vid en denotativ granskning av tecknet noteras den uppenbara och 

grundläggande betydelsen, där mottagarens uppfattningar, känslor och värderingar inte ingår i 

eller påverkar granskningen av tecknet (Nordström, 2003). En semiotisk bildanalys 

undersöker vad bilder detonerar och beskriver vad som syns i bilderna. Utöver objekt, som 

människor och ting, kan även färg, ljussättning och olika nivåer av fokus ingå i analysen. Att 

denotera människor på särskilda platser eller i grupp, från olika vinklar samt från långt eller 

nära håll kommer att göra skillnad i hur vi uppfattar dem (Hansen & Machin, 2013).    

	
5.1.2. Konnotation	

Konnotation innebär den andra, indirekta betydelsen av tecknet. Konnotation är en term som 

beskriver det samspel som sker när tecknet möter mottagarens uppfattningar, känslor och 

värderingar. Konnotationer är subjektiva och därför är mottagaren av tecknet sällan medveten 

om dem (Fiske, 1997). En konnotation kan alltså ske först efter vi gjort en grundlig och 

objektiv denotation. Barthes kallade konnotationens mening för myt och han beskrev den som 

en sorts kulturellt förmodad modell för hur vi upplever och förstår världen. Han menade även 

att det inom semiotiken finns viktiga konnotativa budbärare, såsom pose, gaze, objects och 

settings. Dock kommer vi i den här studien endast använda analysverktygen pose och gaze, 

eftersom vi anser dem vara mest relevanta för vårt syfte att studera kvinnoframställningen. 

Inom den visuella kommunikationen är metaforiska associationer kärnan. Dessa associationer 

utgörs av våra egna erfarenheter och är kulturellt betingade (Hansen & Machin, 2013).  	
	
5.1.3. Pose	

Det går att utläsa mycket av människors positioner, och det första steget är att studera 

kroppens styvhet kontra mjukhet. En stel och upprätt kropp betonar en medveten kontroll och 

associerar med disciplin, återhållsamhet och pondus, medan en mer avslappnad kropp ger 

motsatta signaler. En annan aspekt att studera är i vilken utsträckning kroppen tar plats. 

Normalt sett associeras en platstagande kroppsposition med självförtroende och arrogans. En 

person som däremot står med fötterna tätt tillsammans och armarna nära kroppen 

symboliserar sårbarhet (Hansen & Machin, 2013). 	
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Hansen och Machin (2013) presenterar sju frågor som kan hjälpa till att tolka en poserings 

meningspotential. Dessa är:	
• I vilken utsträckning tar de upp plats eller inte? 

• Är kroppsspråket är öppet eller stängt? 

• Är kroppen kontrollerad eller frigjord? 

• Finns en betoning på avslappning eller spändhet?  

• Finns en känsla av bekvämlighet eller obekvämlighet? 

• Är vinklar eller böjningar betonat?  

• Upplevs kroppen röra/luta sig mot eller från dig som åskådare?     

	
5.1.4. Gaze 	

En del i den semiotiska analysen är den konnotationsbärande blicken, även kallad gaze. Var 

de avbildade människorna fäster sina blickar förmedlar ett visst budskap. Första steget är att 

fastställa om den avbildade personen tittar tillbaka på åskådaren eller inte. När den avbildade 

möter åskådarens blick kan det tolkas som en symbolisk kontakt eller interaktion, och ett slags 

imaginärt förhållande skapas. När den avbildade personen ser rakt ut, men inte nödvändigtvis 

rakt på åskådaren, kan det signalera budskap om att olika frågor hanteras direkt och 

handlingskraft (Hansen & Machin, 2013). 

 

När den avbildade personen blickar utanför ramen är det viktigt att fastställa mer exakt var de 

fäster blicken. Detta kan sammankopplas med den kulturellt betingade metaforiska 

association av upp och ner, där upp är förenat med positivt, mäktigt, hög status och ner är 

förenat med negativ, låg energi och låg status (Hansen & Machin, 2013). 

 

Ofta är politiker i positiva sammanhang avbildade med blicken lätt uppåt och fäst utanför 

ramen. Detta förmedlar budskap om högt satta ideal och hög status, medan kvinnor i diverse 

magasin avbildas med blicken lite neråt, vilket sänder budskap att de är oroliga och att de 

behöver råden som veckotidningen ger för att bringa klarhet i olika situationer. Hansen och 

Machin (2013) poängterar att det är viktigt att vara medveten om att blicken vid en semiotisk 

analys samspelar med andra konnotationsbärare såsom ansiktsuttryck och posering. Alltså går 

det inte att endast förstå det underliggande budskapet i fotografier genom att endast studera 

det ena eller det andra (Hansen & Machin, 2013). 
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5.2. Genusteori 

Begreppet genus används ofta för att skilja den socialt konstruerade könstillhörigheten från 

den biologiska. Kvinnor och män är de två kategorier som den biologiska könstillhörigheten 

delas upp i, medan begreppet genus står för de normer, föreställningar och egenskaper som 

samhället tillskriver de två kategorierna. Begreppen maskulinitet och femininitet används för 

att förklara skillnaden mellan de två olika kategorierna. Maskulinitet och femininitet skapas 

socialt och kulturellt genom sociala sammanhang, olika kulturer och olika tidsperioder. Oftast 

använder människor kläder och gester för att forma och kategorisera sina kroppar som 

manliga eller kvinnliga (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

	
Raewyn Connell är pionjär inom den moderna medieforskningen, och Rebecca Pearse forskar 

inom ojämlikheter, könsrelationer och feminism. Tillsammans skriver de: “Att vara man eller 

kvinna är inget förutbestämt tillstånd. Det är ett blivande, ett tillstånd under aktiv 

konstruktion” (Connell & Pearse, 2015, s.19). 

	
Föreställningar om kön och genus påverkar människor i form av samhällets förväntningar av 

dem, och därför får genus märkbara konsekvenser av bland annat fördelning av makt. De 

förväntningar som samhället har på manligt och kvinnligt kallas för normer – alltså det som 

uppfattas som “det normala”. Dessa normer upprätthålls socialt och är föränderliga 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). Den moderna genusforskningen 

grundades ur kvinnorörelsens kamp för jämlikhet. Genusfrågor handlar lika mycket om män 

som kvinnor, och det är ett område där fördomar, myter och lögner ofta förekommer (Connell 

& Pearse, 2015). 

	
På grund av den stora del och påverkan genus har i samhället, samt de olika förväntningar 

människor dagligen möts av ansåg vi det vara intressant att använda just genusteori i denna 

studie. Vi vill se hur ett urval av bilder framställer kvinnan och därefter se huruvida denna 

framställning antingen bekräftar eller skiljer sig från traditionella normer.   

	
5.2.1. Normer 

Normer är statistiska genomsnittliga exempel på beteenden eller bedömningar. Normer 

beskriver samhällets allmänna sedvänjor och är därmed förutsägbara. Det som för samhället 
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är oväntat är en avvikelse från normen. Normer är emellertid föränderliga med tiden, där 

beteenden och bedömningar som förr ansetts avvikande blivit normala, till exempel byxor på 

kvinnor eller män med långt hår (Fiske, 1997). Normer kan handla om såväl utseende, klädsel 

och handlingar. Det anses fördelaktigt att passa in i normen eftersom att mindre motstånd från 

samhället i form av bland annat ifrågasättningar och uteslutning då undviks (Nationella 

sekretariatet för genusforskning, 2016).	
	
5.2.2. Den normativa kvinnokroppen	

Kroppsbyggnad 

Studier har visat framställningar av att kvinnor ska banta för att behaga sin omgivning, till 

exempel make och övrig familj, medan männen ska gå ner i vikt för sin egen hälsas skull. 

Studier har även visat att övervikt i många fall förknippas som ett kvinnoproblem och att 

överviktiga kvinnor normativt uppfattas som oattraktiva (Jarlbro, 2006). Enligt media räcker 

det däremot inte för en kvinna att vara normalviktig för att anses vara attraktiv. En attraktiv 

kvinnokropp ska istället vara extremt smal, och att nå den typen av idealkropp är omöjligt för 

de flesta kvinnor. De få kvinnor som lyckats nå mediernas ideal har fått prioritera sin kropps 

utseende framför sin egen hälsa (Owen & Laurel-Seller, 2000). När vi vidare i studien nämner 

termen normalviktig menar vi således en kropp som inte är mycket smal och inte heller en 

kropp med hög andel synligt fett, utan en kropp som ser hälsosam ut. 	
	
I media skildras en smal kvinnokropp som ett önskvärt utseende i sig självt, men också som 

ett utseende där andra önskvärda egenskaper, så som att vara vacker och framgångsrik, 

medföljer. Samtidigt skildrar media den icke smala kroppen som ett oönskat utseende i sig 

självt och som ett utseende där andra oönskade egenskaper tillkommer, som att till exempel 

vara äcklig, otillförlitlig och lat (Harrison, 2000). 

 

Enligt det här synsättet ska kvinnan alltså inte vara smal för sin egen skull, utan för andras 

skull. Enligt traditionella normer ska kvinnokroppen vara smal och den överviktiga kvinnan 

stämplas automatiskt som oattraktiv, äcklig, otillförlitlig och lat. 
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Etnicitet och hud 

Begreppet etnicitet refererar till förhållanden mellan grupper vilkas medlemmar betraktar sig 

själva som särskilda andra grupper. De flesta förknippar begreppet med ”ett folk” (Eriksen, 

1998). Vithet är ett centralt begrepp inom genusvetenskapen som syftar till att de grupper av 

människor som har vit hud är normativa (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

Cretton (2018) skriver att de som i regel inte ingår i begreppet vithet är de med naturligt brun 

hud i olika nyanser, vilket ibland benämns som mörk, solbränd, smutsig eller chokladfärgad.  

 

I allmänhet är en specifik norm osynlig för dem som ingår i ramen av normen. På samma sätt 

är vithet en norm som är osynlig för de som är ljushyade. Däremot är normen oftast väldigt 

synlig för icke-vita eftersom att det är de som stöter på de vardagliga hindren i samhället som 

medförs av att inte ingå i vithetsnormen. Att vara ljushyad har blivit en statusmarkör som 

relaterar till en överordnad position och som medför fördelar socialt, ekonomiskt och politiskt 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 	
	
Perfektion anses vara normativt för en feminin hud och kvinnor med perfekt hud syns ofta i 

media och påminner åskådarna om att den perfekta huden är den normala huden. Kvinnor runt 

om i världen uppmanas att köpa skönhetsprodukter som ska hjälpa till att få bort utstickande 

attribut på huden för att nå det kvinnliga och perfekta idealet (Jackson & Vares, 2013). Den 

normativa huden på en kvinna anses alltså vara ljus och perfekt, utan utseendemässiga 

skönhetsfläckar, defekter och excentriska attribut.	
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6. Metod	
I det här kapitlet ges en beskrivning av studiens metod, vilket är en kvalitativ textanalys, och 

en förklaring av hur metoden används. Därefter beskriver vi vårt material, hur vi gjort vårt 

urval samt vilka avgränsningar som har gjorts. Vi presenterar därefter ett analysschema som 

vi kommer att använda oss av för att undersöka materialet och få fram svar på studiens 

frågeställningar. Vi ger en beskrivning av vårt tillvägagångssätt för att genomföra studien, 

och till sist beskrivs tidigare kritik riktad till den valda metoden och hur vi anpassat oss till 

denna kritik för att göra studien så tillförlitlig som möjligt.	
	
6.1. Kvalitativ textanalys 	

Den valda metoden för studien är en kvalitativ textanalys, vilket är en metod som går ut på att 

ta fram det väsentliga innehållet genom noggrant granskande av textens delar, helhet samt den 

kontext vari texten ingår (Esaiasson, Gilliam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017). 

Textanalys innefattar analys av alla uttrycksformer, till exempel stillbilder, ljud och rörliga 

bilder. Lingvisten Ferdinand de Saussures tes om att alla typer av kommunikation består av 

tecken har konstruerat det breda begreppet ”textanalys” (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2008). Det analytiska intresset vid en textanalys kan bland annat vara knutet till 

innehållsmässiga förhållanden, till exempel hur texten framställer kön eller etniska grupper 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008). Eftersom vi vill studera hur kvinnan framställs 

i bilder på Instagram ansåg vi att en textanalys var en passande metod för studien. 	
 

Det finns flera skäl till att göra en kvalitativ textanalys, bland annat att det eftersökta 

innehållet ligger latent under ytan. Det eftersökta innehållet kan endast tas fram genom ett 

noggrant granskande av texten med hjälp av analytiska verktyg. Ett annat skäl till 

användandet av en kvalitativ textanalys är att textens helhet antas vara något annat än 

summan av delarna. På det här viset antas vissa delar i texten vara mer intressanta och 

centrala än andra, och dessa delar kan tas fram med hjälp av fördjupad läsning av texten. Vid 

en kvalitativ textanalys är det främsta intresset mening och meningsskapande processer, där 

utgångspunkten är att analysera vad någonting betyder och vad dess mening är (Esaiasson, et 

al., 2017). 

	
Enligt Hall (1997) skulle kommunikation mellan människor vara omöjligt ifall alla tolkade 

världen på helt individuella och unika sätt. För att kommunikation ska vara möjlig måste 
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människor dela ungefär samma begreppsvärld där begreppen sammanliknas med specifika 

ljud eller bilder. Därmed uppfattar flera människor oftast samma eller liknande mening och 

underliggande innehåll i en och samma bild.  

	
Vid en kvalitativ textanalys ligger inte intresset i att analysera huruvida det eftersökta 

innehållet är ”sant”, utan istället undersöks mening som intressanta i sig själva eftersom 

utgångspunkten är att all mening påverkar på ett eller annat sätt. En kvalitativ textanalys 

fokuserar huvudsakligen inte på att leta svar som besvarar varför-frågor, utan snarare frågor 

om vad, vilka, hur och vilka sorts meningar som är rådande i en viss kontext (Esaiasson, et al., 

2017). På grund av detta fokuserar vi i den här studien på att till exempel besvara hur 

kvinnokroppen gestaltas i den valda kontexten och hur dessa gestaltningar skiljer sig från 

traditionella normer. 	
	
6.2. Urval, avgränsningar och material	

Vi har i studien gjort en kvalitativ textanalys på ett urval av Instagram-bilder publicerade av 

det kroppspositiva bikiniföretaget Elsa and Rose Swimwear. Vid analysen står den 

bildmässiga skildringen av kvinnan i fokus, där vi med hjälp av en semiotisk bildanalys tar 

fram betydelse i ett urval av de bilder som företaget publicerat på Instagram. Urvalet gjordes 

utifrån studiens syfte att ta fram gestaltningen av kvinnan och se huruvida den gestaltningen 

skiljer sig från traditionella normer. 	
	
Det optimala vid alla urvalssituationer är att analysera det material som är relevant för studien 

(Esaiasson, Gilliam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017). Ett målstyrt urval innebär att 

endast de bilder med direkt hänvisning till forskningsfrågorna tas med i analysen, vilket inom 

kvalitativ forskning är en vanlig urvalsmetod (Bryman, 2018). För att avgränsa studiens 

omfång har vi genom ett målstyrt urval valt ut sju bilder från Elsa and Roses Swimwear 

Instagram-konto. För att anses som relevant material för studien ska bilderna uppvisa 

kvinnliga kroppar innehållande ett eller flera av de attribut som nämns i forskningsfrågorna. 

Vi har endast valt att analysera bilder publicerade på företagets Instagram-konto under 2018 

för att öka resultatets aktualitet och tillförlitlighet.	
	
Ahrne och Svensson (2015) skriver att man vid kvalitativa analyser bör nå en mättnad innan 

insamling och analysering av material avslutas. Denna mättnad uppstår när de svar som 
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framkommer av att analysera materialet känns igen, konstruerar ett mönster och inte tillför ny 

information. Efter att ha analyserat nio bilder såg vi ett tydligt mönster i svaren och vi 

bedömde att de sju bilder som slutligen ingår i analysen tillgodoser tillräckligt med 

information för att besvara studiens frågeställningar. 

	

6.3. Tillvägagångssätt	

Vid den här studien har vi använt oss av ett analysschema för att ta fram de utvalda bildernas 

underliggande meningar. För att få fram relevanta analysbegrepp i analysschemat har vi utgått 

från de valda teoriernas centrala begrepp och tidigare forskning. På så vis har vi brutit ner de 

valda teorierna i analysbegrepp där varje begrepp fokuserat på att ta fram olika underliggande 

meningar i materialet. Vi har identifierat och analyserat bilderna på denotativa och 

konnotativa nivåer där fokus varit på innehållspersonernas kroppsbyggnad, etnicitet och hud, 

gaze och pose. 

	
6.4. Analysschema	

Materialet har analyserats på denotativa och konnotativa nivåer. För att analysera materialet 

och bena ut materialets betydelser har ett analysschema bestående av följande analysbegrepp 

använts: 

	
• Kroppsbyggnad: Vi tittar på hur innehållspersonens kroppsbyggnad ser ut där fokus 

ligger på andel synligt fett på kroppen. Som vi tidigare nämnt menar vi med ordet 

normalviktig en kropp som varken är mycket smal eller som består av stor andel 

synligt fett. Vi sätter kroppsbyggnaden i relation till den, extremt smala, normativa 

kroppen för att se ifall innehållspersonens kropp passar in i normen eller inte.  

• Etnicitet och hud: Här tittar vi på innehållspersonens pigment för att se om dennes 

etnicitet passar in inom ramen för begreppet vithet. Vi granskar även huden efter 

särskilda attribut som kan resultera i att huden inte räknas som normativ.  

• Gaze: Vi analyserar innehållspersonens blick och vad blicken har för betydelse på en 

konnotativ nivå.  

• Pose: Här tittar vi på innehållspersonens posering och analyserar poseringens 

konnotativa betydelser. 
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Vi har analyserat bilderna var och en för sig, och varje analys har kategoriserats på en 

denotativ och en konnotativ nivå. Vi har börjat med att göra en denotativ beskrivning av 

innehållpersonens kroppsbyggnad, etnicitet och hud, gaze och pose. Vi har därefter gjort 

konnotativa analyser på innehållspersonens kroppsbyggnad, etnicitet och hud och sett på hur 

dessa förhåller sig till traditionella normer. Vi har även analyserat innehållspersonens gaze 

och pose på en konnotativ nivå för att demaskera deras underliggande meningar.	
	
6.5. Metodkritik och tillförlitlighet	

Det har riktats kritik mot kvalitativa studier på grund av att de ibland anses vara för 

subjektiva. Många forskare menar att kvalitativa resultat bygger på forskarens egna 

uppfattningar om vad som är betydelsefullt. Kvalitativ forskning har även fått kritik för att till 

en början ha ett förhållandevis öppet sätt, där forskaren definierar frågeställningarna under 

eller efter studiens gång (Bryman, 2018). 

	
Kvantitativa forskare har kritiserat kvalitativ forskning på grund av att den typen av forskning 

oftast gör observationer av texter eller individer i en och samma typ av miljö eller arena. De 

menar att det på det viset blir det omöjligt att generalisera resultaten och applicera dem på 

andra miljöer eller arenor. Det kan även vid en kvalitativ undersökning vara svårt att slå fast 

vad forskaren har gjort, och hur han eller hon kommit fram till sina slutsatser. Detta beror 

oftast på att kvalitativa forskningsrapporter är relativt oklara i sin beskrivning av urval av 

materialet (Bryman, 2018). Det är alltså viktigt att i en kvalitativ studie noggrant beskriva 

urvalet av material för att enklare och mer grundligt kunna argumentera för sina slutsatser. 	
 

Kvantitativa forskare menar dessutom att det är svårt att replikera en kvalitativ studie 

eftersom dessa studier oftast är mer ostrukturerade än kvantitativa studier. De menar också att 

kvalitativa studier är beroende av forskarens egen uppfattningsrikedom och att det på grund 

av det är svårt att replikera dessa typer av studier. Forskaren själv är det viktigaste redskapet 

vid användning av en kvalitativ metod eftersom forskaren, utifrån sina egna intressen, väljer 

vad som ska observeras och registreras i studien (Bryman, 2018).	
 

Vid en semiotisk textanalys har tolkningarna en benägenhet att vara subjektiva, eftersom det 

kan vara svårt att skilja på privata och kulturella associationer (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2008). Våra egna erfarenheter påverkar våra kulturella tolkningar av materialet, så det 
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finns alltså en möjlighet att tolkningarna skulle utfallit annorlunda i en annan kultur och ifall 

de gjordes av individer med andra erfarenheter, och därmed skulle slutsatserna kunnat bli 

annorlunda. Vi har noga beskrivit vårt urval av material för att kunna argumentera grundligt 

för våra slutsatser. 
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7. Analysresultat	
I följande kapitel genomförs studiens analys där resultatet besvarar studiens frågeställningar 

utifrån semiotik och genusteori. Varje bild analyseras denotativ och konnotativt var och en 

för sig. En sammanfattning av bildernas konnotativa analyser ges också var och en för sig, 

och sedan binds dessa sammanfattningar samman för att stå som grund till resultatet.  

	
	

 
Bild 1 
	

Bild 1	

Denotativ analys 

På bilden syns en kvinna sittandes ensam på en filt vid en sjö. I bakgrunden skymtas vatten, 

gräs och byggnader men bildens primära fokus ligger på kvinnan då hon syns skarpt och 

tydligt. Bredvid sig har kvinnan en korg och i sina händer håller hon i en glasburk fylld med 

dryck. Kvinnans läppar är målade med rött läppstift och hon bär en röd bikini med vita 

prickar. Hon möter åskådarens blick med ett stort leende på läpparna och med hakan i en 
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högre position. Hennes kropp är avbildad sittandes, snett bakifrån, med en rak rygghållning 

och korsade ben vilket gör att hon får vrida på nacken och kika över axeln för att titta rakt in i 

kameran. Hon har svart, rakt och medellångt hår, bruna ögon och ljusbrun hud. Stora, vita och 

iögonfallande fläckar syns på stora delar av kvinnans kropp. Kvinnans kropp är normalviktig, 

och förutom de vita fläckarna syns inga direkta attribut på kroppen. 	
	
Konnotativ analys 

Eftersom kvinnan har ljusbrun hud, svart hår och bruna ögon är det inte givet att hennes 

etniska drag ingår i ramen för begreppet vithet. Kvinnans kropp är täckt av vita fläckar, men 

det är tydligt att dessa fläckar är avvikande från kvinnans etniska drag. De vita fläckarna 

konnoterar hudsjukdomen vitiligo, vilket är en sjukdom där pigmentcellerna i huden blivit 

förstörda (Svenska Vitiligoförbundet, 2013).	Jackson och Vares (2013) skriver att 

skönhetsfläckar och andra utstickande attribut inte hör till den normativa huden, och eftersom 

kvinnans hud är fläckig passar den således inte in i ramen som en normativ och perfekt hud. 

Owen och Laurel-Seller (2000) menar att en kvinnokropp enligt media ska vara extremt smal, 

och att en normalviktig kropp inte anses vara tillräckligt attraktiv och normativ. Kvinnans 

normalviktiga kropp passar alltså heller inte in i mediernas ideal för en extremt smal kropp.	
	
På bilden syns kvinnan sittandes själv, och endast ett glas med dryck finns med på bilden, 

vilket signalerar att kvinnan ska föreställa att ensam avnjuta drycken i glaset och sjöutsikten. 

Tillsammans med kvinnans breda leende uppfattas en känsla av nöjdhet och glädje under sin 

egna tid vid sjön. Kvinnans prickiga bikini och det röda läppstiftet ger en känsla av inspiration 

från 50-talets mode. Kvinnan på bilden möter åskådarens blick vilket bekräftar åskådaren och 

skapar en efterfrågan i det imaginära förhållandet, som indirekt skapas mellan åskådaren och 

bilden (Hansen & Machin, 2013). Att hon öppnar för ögonkontakt med åskådaren skapar även 

ett visst motstånd att inte låta betraktarens blick glida fritt över hennes kropp (Fagerström & 

Nilson, 2008).	
	
Kvinnans position är sittandes, vilket enligt Fagerström och Nilson (2008) utstrålar 

undergivenhet. Hennes armar håller hon tätt intill kroppen och hennes ben är korsade, vilket 

är tecken på ett stängt kroppsspråk och enligt Hansen och Machin (2013) kan detta 

kroppsspråk konnotera att inte vilja ta plats samt att ha ett bristande självförtroende. Däremot 

uppfattar vi ändå kvinnan som trygg då hon sitter ensam och leendes med ryggen snett mot 

kameran. Vi uppfattar en viss prydhet hos kvinnan eftersom hennes bikiniöverdel täcker en 
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större del av överkroppen än vad dagens traditionella bikiniöverdelar gör. Betraktaren ser 

heller inte tydliga delar av kvinnans feminina kroppsdelar, såsom byst och rumpa, utan hon 

väljer att istället visa betraktaren sitt breda leende. 	
	
Sammanfattning 

Kvinnan framställs som avslappnad, trygg och nöjd där hon sitter själv och möter åskådarens 

blick med ett leende. Kvinnan har synliga fläckar på huden som konnoterar hudsjukdomen 

vitiligo, men detta är inget som hon verkar bry sig om eller skämmas över eftersom hon valt 

att inte täcka fläckarna eller skyla dem med sin kropp. Framställningen av kvinnan skiljer sig 

från traditionella normer på så vis att hon är normalviktig och inte extremt smal, och hennes 

hud går inte inom ramen för den normativt fläckfria huden. Kvinnans etnicitet passar 

troligtvis inte helt och hållet in i begreppet vithet på grund av hennes naturligt svarta hår, 

mörka ögon och ljusbruna hud.  
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Bild 2  
	

Bild 2	

Denotativ analys 

På bilden syns en kvinna avbildad från knäna och upp, ståendes på en strand. På stranden syns 

sand och klippor, men varken sanden eller klipporna är i fokus. Kvinnan syns skarpt och 

färggrant mot den suddiga och färglösa bakgrunden. Hon står snett med ryggen mot 

åskådaren, och även huvudet och blicken är vänd mot åskådaren. Framdelen av kvinnan syns 

inte men hon antas stå med armarna i kors. Hennes mun är öppen medan hon tittar på 

åskådaren. Kvinnan bär en tunn bikiniöverdel utformad som ett snöre som åskådaren endast 

ser baksidan av. Bikiniunderdelen är rosa och täcker inte hela rumpan, alltså syns skinkorna 

något. Sidan av bikiniunderdelen är utformad som ett snöre och på kvinnans höft är snöret 

knutet och tofsar hänger från snörets ändar, ner på kvinnans lår. I kvinnans ansikte syns smink 

i form av ifyllda ögonbryn, solpuder, kajal och ljus ögonskugga. Kvinnan har ljusbrunt, 

lockigt, långt hår som ligger samlat över den axel som inte syns för åskådaren. Hon har bruna 
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ögon, mörka ögonbryn och ljus hud. På ryggen och rumpan syns flera fräknar, och på rumpan 

syns även tydligt hudbristningar. Kvinnans kropp är normalviktig. 

	
Konnotativ analys 

Kvinnan syns tydligt eftersom att hon står i mitten av bilden och hon är färggrann och skarp 

mot den färglösa och suddiga bakgrunden. Kvinnan står alltså i bildens fokus. Kvinnan har 

bruna ögon, men hennes ljusbruna hår och ljusa hy konnoterar att hennes etnicitet går inom 

begreppet vithet. Kvinnans fräknar och hudbristningar syns tydligt och avslöjar därmed att 

hon inte har en perfekt och normativ hud där avsaknad av utseendemässiga skönhetsfläckar är 

ett kriterium (Jackson & Vares, 2013). Kvinnans normalviktiga kropp konnoterar att hon är 

hälsosam, men kroppen går inte i enlighet med mediernas extremt smala kroppsideal.	
Kvinnan poserar så att åskådaren ska kunna se fräknarna och hudbristningarna, vilket tyder på 

att dessa attribut är något som hon inte vill skyla. Kvinnans axlar är avslappnade och hennes 

huvud är nonchalant vänt mot åskådaren. Att hon tycks ha sina armar i kors indikerar även en 

viss nivå av beslutsamhet (Hansen & Machin, 2013). Kvinnans kroppshållning är alltså 

avspänd, men med armarna i kors demonstrerar hon samtidigt en viss kontroll.	
	
Kvinnan tittar direkt på åskådaren och enligt Hansen och Machin (2013) innebär detta att hon 

visar sig medveten om åskådaren och att hon därmed har en viss kontroll. Att kvinnan tittar 

direkt på åskådaren betyder också att bilden på henne är menad att göra någonting med 

åskådaren. Kvinnan är medveten om att hon är betraktad och låter framför allt sin kropps 

baksida stå i fokus, och därmed är kvinnans hudbristningar och fräkniga rygg tydligt 

exponerade för åskådaren.	
	
Sammanfattning 

Kvinnan framställs som avslappnad och beslutsam när hon står med ryggen snett mot 

åskådaren med avslappnade axlar och armarna i kors. Att hon möter åskådarens blick tyder på 

att hon är medveten om åskådaren och att hon har kontroll (Hansen & Machin, 2013). 

Kvinnans hud skiljer sig från den normativt fläckfria huden eftersom att hon har synliga 

fräknar och hudbristningar. Hon väljer dock att inte dölja dessa attribut, utan snarare visa upp 

dem för åskådaren. Kvinnan har brunt hår och bruna ögon, men hennes ljusa hy konnoterar att 

hennes etnicitet inom en viss grad går inom begreppet vithet. Hennes normalviktiga kropp 

skiljer sig från den normativt extremt smala kroppen.	
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Bild 3 
	

Bild 3 	

Denotativ analys 

På bilden syns kvinnan stående på en strand med sand som underlag och ett ljusturkost 

badvakthus bakom sig. Hon är avbildad från knäna och upp. Alltså syns inte hennes smalben 

och fötter, men hon antas stå tätt ihop med sina fötter alternativt att hon korsat dem. Den ena 

armen har hon avslappnat hängandes längs med sin kropp medan hon med motsatt hand rör 

sig försiktigt bakom örat vilket gör att hennes andra arm är böjd och pekar bort från hennes 

kropp. Håret som hänger fritt över axlarna är svart, långt och tjockt. De stora runda ringarna 

till örhänge är diskreta i bildens kontext. Hon är sminkad med en skimmrig, bronsfärgad 

ögonskugga 	
	
På kroppen bär hon en liten röd bikinitopp med vit spets i trekantsmodell och en röd 

bikinitrosa med vit spets i tangamodell och knytbara sidor. Hennes hy är ljusbrun och något 

solbränd. Inget kroppshår och inga hudbristningar syns, däremot syns ett litet ärr från en 
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navelpiercing precis ovanför kvinnans navel, men där hänger inget smycke för tillfället. Hon 

är dock lite kraftigare är en normalviktig kropp och har en del fett på mage och lår. Ögonen är 

helt stängda och hon håller huvudet lite uppåt och vinklat åt samma sida som hon skjuter ut 

sin ena höft mot.   	
	
Konnotativ analys 

Kvinnan är i bildens fokus då hon syns skarpt mot bakgrunden. Kvinnans kropp är aningen 

större än en normalviktig kropp och att hennes öppna kroppshållning konnoterar att hon inte 

är blyg för att visa upp den för åskådaren. Hon skjuter sin ena höft ut åt sidan för att förstärka 

sin kurviga kropp. Den bikini som kvinnan bär är liten och täcker inte mycket av hennes 

kropp, och detta konnoterar att hon vill visa sin kropp istället för att dölja den. Hennes 

nattsvarta, tjocka hår och mörka ögonbryn gör att det inte går att ta för givet att hon går inom 

ramen för begreppet vithet. Tillsammans med den ljusbruna huden konnoterar det naturligt 

svarta håret och de mörka brynen att hon möjligen har ursprung från till exempel sydeuropa, 

sydamerika eller mellanöstern. 	
	
På kvinnans hud syns inga direkta hudbristningar, men däremot syns ett litet ärr från en 

navelpiercing och små streck under bysten och vid höfterna som konnoterar att hennes hud 

ibland veckar sig och skapar ränder. Kvinnans hud är ändå i närheten av felfri.	
	
Kvinnan låter sin ena hand röra vid huvudet medan hon blundar. Att kvinnan blundar 

konnoterar att hon inte skapar kontakt med åskådaren, vilket ger åskådaren tillstånd att 

betrakta kvinnans kropp utan hennes kännedom. Eftersom kvinnan inte skapar kontakt med 

åskådaren förblir denne endast en observatör utan delaktighet (Hansen & Machin, 2013). 

Hennes svaga leende av avslappnade ansikte ger intryck av att hon njuter av att vara på 

stranden och att låta solens strålar värma kroppen. Kvinnans kroppshållning och ansikte 

uttrycker inte något negativt, som obehag eller besvär, utan snarare konnoterar det att hon 

njuter och känner ett lugn över att vara där hon är just nu. Hon låter sin kropp ta plats genom 

att låta ena handen hänga fritt längs med kroppen och den andra vinklad utåt samtidigt som 

hon skjuter med höften. Enligt Hansen och Machin (2013) konnoterar en öppen och 

platstagande kroppshållning avsaknad av blyghet. Att öppna upp sin kropp och ta plats tyder 

på självförtroende och oräddhet.	
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Sammanfattning 

Kvinnan framställs som avslappnad och säker på sig själv när hon tar plats och inte gömmer 

sin kropp. Kvinnans slutna blick gör att åskådaren fritt kan granska hennes kropp utan hennes 

vetskap, vilket sätter kvinnan i en utsatt position (Hansen & Machin, 2013). Kvinnans 

nästintill fläckfria hud stämmer överens med den normativa huden som saknar defekter. 

Hennes etnicitet går däremot inte inom ramen för begreppet vithet, eftersom att hon har 

naturligt svart hår och ljusbrun hud. Hennes kroppsbyggnad skiljer sig från den normativt 

extremt smala kroppen, eftersom att hon har synligt fett på kroppen och är något större än en 

normalviktig kropp.  
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Bild 4 

Bild 4 	

Denotativ analys 

På bilden syns en kvinna sittandes ensam på ett staket utanför en glasskiosk som ser ut att 

vara stängd. I bakgrunden syns träd och buskar i oklar skräpa, men kvinnan är skarp i bild och 

hela hennes kropp syns. Himlen är ljus och solstrålar lyser genom kvinnans hår bakifrån. Hon 

är avbildad snett från sidan, sittandes med överkroppen lätt bakåtlutad och benen böjda i en 

skarp vinkel. Tårna vilar hon på en planka strax under staketet som hon sitter på. Den ena 

armen använder hon som stöd i sin lätt bakåtlutade position och låter handen vila mot staketet 

medan hon har den andra handen upp bakom sitt hår. Hennes ben är tätt ihop och hennes 

fötter korsar varandra samtidigt som hon har vristerna sträcka vilket göra att endast tårna tar 

stöd mot plankan. Blicken är riktad rakt in i kameran och hennes huvud är vinklat lätt nedåt 

medan hon ler något. 
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Hennes sminkning är diskret och det går endast att ana en rosa ögonskugga och ljust läppstift. 

Hennes mörka, medellånga hår hänger fritt. På sig har hon en vit- och rödrutig bikinitopp med 

matchande bikinitrosa. Toppen är rakt skuren av bandeaumodell med smala axelband och 

trosan är av tangamodell och täcker inte mycket av kvinnans bakdel. Hennes kropp är 

normalviktig och när hon sitter ner syns ett litet veck av fett på magens nedre del. Hennes hud 

är fri från synliga attribut. Kvinnan har smala, bruna ögon med hängande ögonlock. Hennes 

hud är ljus. 	
	
Konnotativ analys 

Kvinnan syns tydligt eftersom hon syns i bildens mitt och är skarp emot den suddiga 

bakgrunden. Hennes smala, bruna ögon och hängande ögonlock konnoterar, tillsammans med 

hennes ljusa hud och mörka hår, att hon har asiatiskt ursprung.	Kvinnans hud innehåller inga 

synliga attribut eller defekter, vilket gör hennes hud normativ (Jackson & Vares, 2013). 

Hennes asiatiska etnicitet går inte i enlighet med begreppet vithet (Porter, 2015). Kvinnans 

normalviktiga kropp konnoterar att hon är hälsosam, men kroppen går inte i enlighet med 

mediernas extremt smala kroppsideal. 	
	
Hennes sittande ställning tillsammans med benens position konnoterar att hon är lite blyg och 

återhållsam. Hennes kroppsspråk med benen och fötterna är stängt, medan överkroppens 

kroppsspråk med armar, mage och huvud är mer öppet. Överkroppens öppna kroppsspråk 

konnoterar självsäkerhet och oräddhet, medan underkroppens slutna kroppsspråk konnoterar 

skygghet och sårbarhet (Hansen & Machin, 2013). De olika kroppsspråken ger åskådaren 

tvetydiga signaler och dubbla budskap. Kvinnan kan möjligen vilja visa både sin självsäkra 

och sårbara sida. Kvinnan tittar direkt på åskådaren och enligt Hansen och Machin (2013) 

innebär detta att hon visar sig medveten om åskådaren och därmed har hon kontroll. 	
 

Sammanfattning 

Kvinnans tvetydiga kroppsspråk ger åskådaren dubbla budskap och hon framställs som både 

självsäker och sårbar. Att hon möter åskådarens blick och ler tyder på att hon är medveten om 

åskådaren (Hansen & Machin, 2013). Kvinnans fläckfria hud stämmer överens med den 

normativa huden som saknar defekter. Hennes asiatiska etnicitet går däremot inte inom ramen 

för begreppet vithet (Porter, 2015). Hennes normalviktiga kropp tillsammans med det fett som 

syns på magens nedre del skiljer sig från den normativt extremt smala kroppen. 	
	



35 
 

 
Bild 5  

Bild 5	

Denotativ analys 

På bilden syns en kvinna på en strand. Kvinnan står i mitten av bilden och hela hennes kropp 

förutom ena foten syns. I bakgrunden syns det ljusblåa havet och hon står på stranden en eller 

två meter ifrån vattnet. Det ser ut som att hon är påväg lätt springandes bort från stranden och 

har hela sin kropp vänd mot åskådaren. Kvinnan tittar snett ner i sanden och skrattar. Armarna 

håller hon parallellt med varandra och lite framför kroppen. Kvinnans hud är mörk men 

fingrarna och händerna är helt vita. Det finns även vita fläckar på hennes lår och runt munnen 

och ögonen. Hennes hår är svart och i rastaflätor som sitter uppsatt på huvudet. Hon har ringar 

i öronen. Inget direkt smink syns på kvinnan. Den bikini hon bär är liten och i färgerna vit, 

blå, rosa, svart och gul. Bikiniöverdelen är en trekantsbikini med snörning runt halsen, och 

bikinitrosan är av tangamodell. Kvinnans kropp är smal och muskulös. 	
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Konnotativ analys 

Kvinnans hud är mörk och hennes hår är svart. Hennes utseende konnoterar att hon troligtvis 

har afrikanska rötter. Eftersom huden är mörk går den inte inom ramen för begreppet vithet, 

och hon bryter därmed normen av att ha en vit hud. De vita fläckar som kvinnan har på 

händer, lår och i ansiktet konnoterar att hon har hudsjukdomen vitiligo. Hennes fläckiga kropp 

bryter mot den normativa och perfekta huden som enligt Jackson och Vares (2013) ska vara 

fläckfri. Kvinnans kroppsbyggnad är smal, vilket gör att hon viktmässigt är nära att passa in i 

ramen för den normativa kvinnokroppen, men eftersom att hon inte är extremt smal passar 

hon inte in helt. 	
	
Kvinnan ser ut att springa från vattnet medan hon skrattar. Detta konnoterar att hon är på ett 

glatt humör och att hon troligtvis inte är själv på stranden, utan skrattar och skojar ihop med 

någon eller några som inte syns på bilden. Att hennes hår är uppsatt lite slarvigt på huvudet 

och inget smink syns kan betyda att hon är avslappnad och inte känner att hon måste göra sig 

till. Kvinnans slutna blick gör att åskådaren inte får en relation eller kontakt med henne utan 

åskådaren förblir en observatör (Hansen & Machin, 2013). Åskådaren är således inte delaktig 

i kvinnans trivsamma dag på stranden. Hennes kroppshållning och ansiktsuttryck ger ett 

avslappnat och lättsamt intryck. Den avslappnade och öppna kroppshållningen konnoterar att 

kvinnan känner sig självsäker (Hansen & Machin, 2013).	
	
Sammanfattning 

Kvinnan framställs som avslappnad, glad och självsäker med sin öppna och aktiva posering. 

Kvinnans slutna blick gör att åskådaren fritt kan granska hennes kropp utan hennes vetskap 

(Hansen & Machin, 2013). Kvinnans mörka hud och naturligt svarta hår gör att hennes 

etnicitet inte passar inom begreppet vithet. Hennes hud skiljer sig från den normativt perfekta 

huden, eftersom att den innehåller fläckar till följd av hudsjukdomen vitiligo. Kvinnan är 

smal, vilket gör att hennes kropp är nära att stämma överens med den normativt extremt smala 

kvinnokroppen, men hon passar alltså inte in helt i den ramen. 	
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Bild 6 
	

Bild 6	

Denotativ analys 

Bilden är en närbild på en kvinnokropp som syns från halva låren till precis innan axlarna tar 

vid. Kvinnan står vänd snett från kameran så att framsidan av kroppen inte syns alls medan 

baksidan syns väl. Hon håller i en stor orange livboj på den sidan som är vänd mot kameran, 

vilket gör att stora delar av kroppens baksida döljs. Det som är mest synligt av kvinnokroppen 

är rumpan och armen som går igenom livbojen. Från livbojen hänger vita rep. Bildens fokus 

ligger på kvinnans kropp som är mycket skarp mot den suddiga bakgrunden. I bakgrunden 

skymtas en turkos himmel, sandstrand och parasoll. 	
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Kvinnan bär en svart baddräkt med öppen skärning i ryggen. Baddräkten sitter tajt på 

kvinnans kropp och är av en minimal modell, vilket gör att kvinnans skinkor knappt täcks av 

baddräkten och de syns därmed tydligt i bild. Eftersom kvinnan står snett från kameran har 

hon ena skinkan vänd mot kameran vilket gör att den syns tydligare än den andra. Tydliga 

hudbristningar syns på kvinnans skinkor, framför allt på den skinkan som är vänd mot 

åskådaren. Högt upp på den skinkan som är vänd mot åskådaren syns en liten tatuering i form 

av tre ord. Dessa ord är små och syns suddigt på bilden vilket gör att åskådaren inte ser 

tatueringen tydligt och därmed inte heller vilka ord den innehåller. Kvinnans kropp är smal 

och huden är ljusbrun.	
	
Konnotativ analys 

Kvinnans smala kroppsbyggnad gör så att hon är nära att passa in i ramen för den normativt 

extremt smala kvinnokroppen, men då hon inte är extremt smal passar hon inte helt in i den 

ramen. Hennes hud är ljusbrun, vilket gör att det inte går att ta för givet att hennes etnicitet 

ingår i begreppet vithet. De hudbristningar som kvinnan har på skinkorna är mycket tydliga i 

och dessa bristningar står i bildens fokus. Kvinnan visar sina hudbristningar för åskådaren och 

framhäver dem genom att bära en minimal baddräkt. Detta konnoterar att hudbristningarna 

inte är något hon alls skäms för eller mår dåligt av, utan snarare är attribut som hon vill 

framhäva.  

 

Hon visar inte framsidan av kroppen alls och inte heller sitt huvud och hår, vilket gör att 

skinkorna och hudbristningarna exponeras tydligt i bilden. Det är tydligt att meningen är att 

åskådarens blick ska falla på kvinnans hudbristningar i och med hur tydligt de exponeras i 

jämförelse med resten av kvinnans kropp. Kvinnans hudbristningar är attribut som bidrar till 

att hennes hud inte är fläckfri och därmed inte platsar inom ramen för en normativ hud 

(Jackson & Vares, 2013). 	
	
Kvinnan står med en orange livboj på ena axeln, står vänd från kameran och har en rak 

kroppshållning. Enligt Hansen och Machin (2013) konnoterar denna typ av räta och rigida 

kroppshållning en medveten kontroll över sin kropp vilket i sin tur konnoterar attityd. 

Iscensättningen på stranden, bärandet av livbojen och den kontrollerade kroppshållningen 

tyder på att kvinnan övervakar havet och söker eventuella personer i fara. Hennes troliga 

åtagande som livräddare konnoterar styrka och mod.	
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Sammanfattning 

Kvinnan framställs som modig och stark med sin rakryggade och aktiva kroppshållning. Hon 

står vänd mot åskådaren och hon kan därmed vara omedveten om att hon är iakttagen, vilket 

ger åskådaren frihet att granska hennes kropp. Kvinnans hud passar inte in i den normativt 

fläckfria huden eftersom att den innehåller synliga och för åskådaren iögonfallande 

hudbristningar. Dessa hudbristningar har hon däremot valt att inte täcka över med plagg eller 

med hjälp av sin kropp. Kvinnans hår och exakta hudfärg syns inte tydligt på bilden, men med 

den relativt ljusa huden kan hennes etnicitet tänkas passa in i begreppet vithet. Hennes smala 

kroppsbyggnad stämmer nästan överens med den normativt extremt smala kvinnokroppen, 

men eftersom att hon inte är extremt smal passar hon inte in i den normativa ramen helt och 

hållet.  
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Bild 7 

Bild 7	

Denotativ analys 
På bilden syns en kvinna ståendes på en stenklippa. Hon står med hela kroppen vänd mot 

kameran och tittar rakt in i den. Hon håller sitt högerben lite framför vänsterbenet och därför 

syns högerbenet något mer. Förövrigt syns hela kroppen förutom smalbenen och fötterna. I 

bakgrunden syns blått vatten, träd, båtar och något som ser ut som ett kyrktorn sticker upp 

bakom träden. Kvinnan står i bildens mitt och tar upp stor del av bilden, vilket gör att hon står 

i fokus. Hon har svart, rakt hår som är slängt bakom axlarna, vilket gör att det inte går att 

konstatera hårets längd. Hon har mörka ögonbryn, mörka ögon och huden är ljusbrun. Inga 

direkta attribut så som hudbristningar eller andra skönhetsfläckar syns på hennes kropp. Inget 

synligt smink syns på kvinnan. Hon bär en helt röd bikiniunderdel av en något smalare modell 

som är dragen upp till kvinnans midja, vilket gör att höfterna syns tydligt under bikinins sidor. 

Bikiniöverdelen är i samma röda nyans som underdelen och vitt spetstyg är fastsytt ovanpå 
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det röda tyget. Bikiniöverdelen är i en trekantsmodell och den täcker inte de nedre delarna av 

brösten helt vilket gör att de syns en aning under bikinin. Kvinnans lår är breda och en del 

synligt fett finns på magen och höfterna. 	
	
Konnotativ analys 

Det fett som syns på kvinnans mage, höfter och lår konnoterar att hon inte är normalviktig och 

därmed har hon inte en normativ kvinnokropp. Hennes bröst hänger ner något under 

bikiniöverdelen och hon står vänd med framsidan av kroppen mot kameran, vilket tyder på att 

hon inte behöver skyla att brösten hänger en aning längre ner än vad bikiniöverdelen når. På 

kvinnans hud syns inga defekter eller skönhetsfläckar och hennes hud är därmed normativ 

(Jackson & Vares, 2013). Kvinnans ljusbruna hud, svarta hår, mörka ögonbryn och mörka 

ögon konnoterar att hon troligtvis har ursprung från till exempel mellanöstern, sydeuropa eller 

sydamerika. Det går alltså inte att ta för givet att hennes etnicitet går inom ramen för 

begreppet vithet. 	
	
Kvinnan står med framsidan av kroppen vänd mot kameran och hon håller sin högra arm 

något bakom kroppen medan den vänstra underarmen hålls en aning framför kroppen. Hennes 

öppna kroppshållning konnoterar självsäkerhet och avsaknad av blyghet (Hansen & Machin, 

2013). Kvinnan tittar rakt på åskådaren vilket tyder på hennes medvetenhet om åskådaren och 

att hon är observerad. Kvinnans medvetenhet konnoterar i sin tur att hon har kontroll (Hansen 

& Machin, 2013). Hon låter sin kropp ta plats, sina bröst hänga något under bikiniöverdelen 

och fettet på höfterna framhävas på grund av den högt uppdragna bikiniunderdelen, samtidigt 

som hon tittar tillbaka på åskådaren. Detta tyder på att hon inte är rädd för att ta plats och inte 

heller rädd för vad åskådaren ska tycka om hennes kropp. 	
	
Sammanfattning 

Kvinnan framställs som avslappnad och säker på sig själv när hon tar plats och inte gömmer 

sin kropp. Kvinnans blick möter åskådarens, vilket gör att hon visar sig medveten om 

åskådaren och hon har därmed kontroll (Hansen & Machin, 2013). Kvinnans nästintill 

fläckfria hud stämmer överens med den normativa huden som saknar defekter. Hennes 

etnicitet går däremot inte inom ramen för begreppet vithet, eftersom att hon har naturligt svart 

hår och ljusbrun hud. Hennes kroppsbyggnad skiljer sig från den normativt extremt smala 

kroppen, eftersom att hon har synligt fett på kroppen och är något större än en normalviktig 

kropp.	
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8. Slutdiskussion	
I det här kapitlet presenterar vi studiens resultat utifrån frågeställningarna. Vi diskuterar 

även resultatets betydelse och knyter samman det med tidigare forskning. Slutligen belyser vi 

studiens bidrag till fältet och ger förslag på vidare forskning.	
	
Studiens utgångspunkt var att se hur kvinnan framställs på det kroppspositiva bikiniföretaget 

Elsa and Rose Swimwears Instagram. Vi ville även se hur denna framställningen förhåller sig 

till traditionella normer. För att få svar på detta konstruerade vi en huvudfråga “Hur framställs 

kvinnan i reklambilderna och skiljer sig framställningen från traditionella normer?”. För att 

besvara studiens huvudfråga på ett så korrekt och noggrant sätt som möjligt började vi med att 

besvara tre delfrågor: “Vilka kroppstyper syns i bilderna?”, “Vilka etniciteter och eventuella 

huddefekter syns i bilderna?” och “Vilka typer av budskap förmedlar bilderna genom gaze 

och pose?”. 	
	
För att analysera materialet har en semiotisk textanalys använts, där metodens redskap 

denotation och konnotation stod som grund i analysen. Materialet granskades utifrån 

semiotisk teori och genusteori, där teoriernas centrala begrepp användes för att konstruera 

analysschemat och utifrån det besvara frågeställningarna. Vi har valt att diskutera studiens 

analys och resultat genom att besvara studiens frågeställningar, vilka är kopplade till studiens 

problemformulering och syfte. Slutsatsen ska relatera till studiens problemformulering, och 

därmed åskådliggöra huruvida studiens syfte har uppfyllts (Rienecker & Stray Jörgensen, 

2014).	
	

Vilka kroppstyper syns i bilderna? 

Av kroppstyperna normalviktig, något större än normalviktig och smal syns den 

normalviktiga kroppstypen i störst delar av materialet. Något färre delar av materialet visar 

större än normalviktiga kroppar, och likaså smala kroppar. Den något större kroppstypen, 

samt den smala kroppstypen förekommer vid några tillfällen, och enligt Owen och 

Laurel-Seller (2000) räcker det heller inte med en smal kropp för att stämma överens med den 

normativa kvinnokroppen. För att passa in i normen ska kvinnan istället vara extremt smal, 

vilket gör att ingen av de bilder som ingick i analysen innehöll den normativa kvinnokroppen.  
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De två bilder som visar kvinnor med smala kroppstyper ligger däremot närmare den 

normativa kvinnokroppen än de fem bilder som visar normalviktiga och överviktiga 

kroppstyper. Att smala kroppar sällan förekommer i materialet visar på att Elsa and Rose 

Swimwears generella och övergripande gestaltning av kvinnokroppen är normal- och 

överviktig. 

	
Esaiasson, Gilliam, Oscarsson, Towns, och Wängnerud (2017) skriver att det optimala vid 

urvalssituationer är att analysera det material som är relevant för studien, vilket vi gjort i den 

här studien. Däremot syns även extremt smala kvinnokroppar tidvis på Elsa and Rose 

Swimwears Instagram-konto. Vi ser detta som ett sätt för företaget att gestalta alla olika typer 

av kvinnokroppar, och alltså även de kroppar som inkluderas i den normativa ramen. 	
	

Vilka etniciteter och eventuella huddefekter syns i bilderna? 

Det är svårt att fastställa kvinnornas konkreta etniciteter på de bilder som ingick i analysen. 

Ingen kvinna på bilderna har blont hår och blåa ögon, utan alla har mörkt hår och mörka ögon. 

Detta kan tyda på att kvinnornas etniciteter troligtvis inte helt och hållet går i enlighet med 

begreppet vithet, men som är svåra att säkert determinera. I analysen såg vi däremot enstaka 

fall av etniciteter i form av asiatiska utseenden och mörka hudar. Alltså förekommer 

mörkhyade och asiatiska kvinnor endast vid enstaka tillfällen i Elsa and Rose Swimwears 

Instagram-flöde, vilket ger mer plats till kvinnor med ljusare hud och med icke-asiatiska 

utseenden.  

	
Vid analysering av materialet påträffade vi kvinnor med hudsjukdomen vitiligo, vilket är en 

sjukdom där pigmentcellerna i huden blivit förstörda (Svenska Vitiligoförbundet, 2013). 

Delar av materialet visade även kroppar med distinkta fräknar och tydliga hudbristningar. På 

vissa bilder såg vi däremot kvinnor med nästintill perfekt hud utan särskilda attribut. Stora 

delar av bilderna visar däremot kvinnor vars hud innehåller defekter och särskilda attribut 

vilket gör att den perfekta huden, som vanligtvis syns i sociala medier och i 

reklamsammanhang, sällan förekommer i det här fallet.  
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Vilka typer av budskap förmedlar bilderna genom gaze och pose?  

I större delar av materialet syns kvinnor vars blickar möter åskådarens, däremot förekommer 

också kvinnor vars blickar är slutna eller vars ansikte inte syns överhuvudtaget. De kvinnor 

som möter åskådarens blick demonstrerar kontroll och medvetenhet, vilket gör det svårare för 

åskådaren att obemärkt granska kvinnornas kroppar. Det är lättare för åskådaren att fritt 

granska de kvinnor som blundar eller som inte visar sitt ansikte alls, vilket gör att kvinnorna i 

dessa bilder inte har lika stor kontroll som de kvinnor vars blickar möter åskådarens (Hansen 

& Machin, 2013).  

	
På de bilder som ingick i analysen syns kvinnor med olika poseringar, till exempel sittandes, 

ståendes, rakt framifrån, snett mot åskådaren, med armarna hängandes utmed kroppen, med 

ena armen upp och så vidare. I stora delar av materialet syns kvinnor med tydligt öppna och 

platstagande kroppsspråk, vilket konnoterar självsäkerhet och brist på blyghet. På vissa bilder 

syns kvinnor med något slutna kroppsspråk, vilket konnoterar skygghet, men dessa kvinnor 

möter samtidigt åskådarens blick och därmed urskiljs även kvinnornas kontroll och 

medvetenhet.  

 

I materialet syns en överkropp som framhäver ett öppet kroppsspråk, medan underkroppen är 

sluten och timid. Dessa skilda signaler ger åskådaren dubbla budskap, men även här möts 

åskådarens blick vilket gör att kvinnan, utöver överkroppens platstagande kroppsspråk, 

manifesterar självsäkerhet och kontroll (Hansen & Machin, 2013).	
	
I större delar av materialet syns kvinnor som möter åskådarens blick, och därmed skickar Elsa 

and Rose Swimwear oftare ut budskap om att kvinnan har kontroll och är medveten, snarare 

än att hon är omedveten och därmed gör sin kropp fri för granskning. I materialet syns ofta 

kvinnor med platstagande och öppna kroppshållningar, och alltså gestaltar Elsa and Rose 

Swimwear kvinnan oftare som självsäker än som skygg (Hansen & Machin, 2013). 	
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Hur framställs kvinnan i bilderna och skiljer sig framställningen från 
traditionella normer?  

Den gemensamma framställningen av kvinnan i de bilder vi har analyserat är att ingen är 

perfekt. Framställningen visar kvinnor med vanliga attribut, så som hudbristningar och med 

verkliga kroppsstorlekar snarare än perfekta, felfria hudar och extremt smala kroppar. 	
	
Utifrån analysen ser vi alltså att ingen kvinna i bilderna framställs som perfekt, och enligt 

Caldeiras och de Ridders studie från 2017 har medier en stark tendens att visa upp ett smalt 

skönhetsideal kompletterat med attraktiva ansiktsdrag, felfri hud, välstylat hår och så vidare. 

Vår studie visar att Elsa and Rose Swimwear skiljer sig från denna tendens när de väljer att 

visa kvinnokroppar som inte innehar alla normativa attribut och egenskaper. Enligt analysen 

visar Elsa and Rose Swimwear på sin Instagram ingen kvinna som innehar alla attribut för den 

perfekta och normativa kvinnokroppen. 	
 

Vi har tidigare beskrivit den traditionell normativa kvinnokroppen som extremt smal, med 

felfri hud och med en etnicitet som går inom begreppet vithet. Med de normbrytande 

kvinnokropparna och de frekventa budskap av självsäkerhet och kontroll som sänds ut genom 

kvinnornas blickar och poseringar, visar resultatet av den här studien således att det 

kroppspositiva bikiniföretaget Elsa and Rose Swimwears huvudsakliga framställning av 

kvinnan skiljer sig från traditionella normer.	
	

8.1. Studiens bidrag till fältet	

Då vi i studien konstaterat att företaget Elsa and Rose Swimwear skiljer sig från traditionella 

normer och tillämpar femvertisering i sin marknadsföring, ser vi att vår studie bidragit med 

kunskap kring detta fortfarande relativt outforskade förhållningssätt inom reklambranschen. 

Vad vi har kännedom om finns ingen tidigare liknande studie genomförd på ett svenskt 

företag och dess bildkommunikation på sociala medier. Med stöd i den tidigare forskningen 

kring alternativa framställningar av kvinnan kan ett mer kroppspositivt förhållningssätt gynna 

både företagets försäljningssiffror samt stärka varumärkets värde (Åkestam, Rosengren & 

Dahlen, 2017), samtidigt som det kan skapa en större acceptans för olikheter och självkärlek 

hos mottagaren av bilderna (Caldeira & de Ridder, 2017).  
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Borau och Bonnefon (2017) poängterar i sin forskningsartikel att flertalet studier endast 

fokuserat på kroppsstorlek och attraktivitet vid framställning av kvinnan i reklam. Med vår 

studie har vi bidragit med kunskap kring dels kroppsstorlek men också genom att undersöka 

fler aspekter såsom etnicitet, hud, gaze och pose. På det här viset har vi analyserat fler delar i 

framställningen av kvinnan, och därmed fått ett bredare och djupare resultat. 	
	
En del av syftet med denna studie var att bidra med ökad kunskap kring femvertisering i 

reklam, vilket i sin tur kan bidra till ett kritiskt förhållningssätt till den normativa 

framställningen av kvinnan. Vår studie om det populära bikiniföretaget Elsa and Rose 

Swimwear, som tillämpar femvertisering och som i skrivande stund (19 januari 2019) har 425 

000 följare på Instagram, styrker Åkestams, Rosengrens och Dahlens (2017) argumentation 

om att ett kroppspositivt förhållningssätt från företagets sida kan gynna företaget.	
	
Vår studie har även bidragit till att öka kunskap kring kroppsaktivism och kroppspositivism i 

reklam och synliggjort de traditionella normer och ideal som vanligtvis syns i reklam, då 

stereotypa framställningar av kvinnan har blivit så vanliga att vi inte alltid reflekterar över 

dem (Fagerström & Nilson, 2008). Med vår studie har vi utifrån ett genusperspektiv bidragit 

med kunskap kring femvertisering i reklam.  

 

Ur ett samhällsperspektiv har vi gett reklambildernas åskådare kunskap om normativa 

framställningar och bidragit till ett mer kritiskt förhållningssätt kring framställningen av 

kvinnan i reklam, med grund i kroppsaktivismen och kroppspositivismen. I 

problemformuleringen beskrev vi att det finns flera studier på privatpersoners representationer 

av sina egna kroppar på Instagram, men att det däremot saknas forskning på hur företag väljer 

att representera kvinnokroppen på Instagram. Med den här studien har vi alltså bidragit med 

forskning som undersöker hur ett företag gestaltar kvinnan på Instagram. 	
	
8.2. Förslag till vidare forskning	

Företaget Dove var med kampanjen Real Beauty bland de första med att belysa den felaktiga 

representationen av kvinnor i reklamsammanhang och utmana samhällets syn på skönhet och 

attraktivitet genom att använda plus size-modeller i sin reklam (Bissell & Rask, 2010). Sedan 

dess har fler företag börjat tillämpa en mer kroppspositiv strategi och femvertisering i sina 

respektive reklamkampanjer för att stärka kvinnors självbild samt återspegla mångfalden. 
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Dock behövs det fler studier som vetenskapligt undersöker och dokumenterar effekterna av att 

använda femvertisering och kroppspositivism i reklam för att kunna kartlägga ett mönster 

(Bissell & Rask, 2010). 	
	
De flesta kroppsaktivister i det digitala landskapet är kvinnor och därmed blir innehållet till 

största del anpassat till just kvinnor (Caldeira & de Ridder, 2017). Den tidigare forskning vi 

använt i vår studie har endast undersökt kvinnliga kroppsaktivisters arbete online och hur 

reklam som aktivt arbetat för att representera en bredare variation av kvinnor, där kvinnor är 

målgrupp. Likväl som det finns normer gällande önskvärda och accepterade ideal för kvinnors 

kroppar och utseende, finns det i stor utsträckning normer och ideal även för män. Män blir på 

samma sätt som kvinnor påverkade av att exponeras för det överidealiserade maskulina 

idealet (Calderia & de Ridder, 2017). Att genomföra en studie och istället undersöka 

kroppspositivism för män hade varit av stort intresse och behov. Dels att studera den manliga 

kroppspositivismen som rörelse i sig men även den manliga kroppsaktivismen ur ett 

marknadsföringsperspektiv och reklam riktad till en manlig målgrupp.  
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