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Abstract:  
 
In this essay a qualitative survey method has been applied in the form of focus groups, 
individual interviews and observations to investigate and attempt to understand how body 
ideals are communicated in clothing stores, and whether young women are affected by this. 
To determine which variables that takes part in this process a linear communication model 
has been used where the effect on the recipient are in focus.  
 
The research previously conducted in the field has found that the meeting between clothes 
and the body is often problematic. How and why this happens is a question bigger than we 
will be able to fully answer in this essay. However, we can say that it should be in the 
companies and retailstores best interests to improve the current climate. This by reviewing its 
visual communication and size range. 
 
 
Keywords: 
Body ideal, visual communication, clothing sizes, retailstore, consumer and effect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 



  

 
 
Sammanfattning: 
 
I den här uppsatsen har en kvalitativ undersökningsmetod tillämpats i form av fokusgrupper, 
enskilda intervjuer och observationer för att undersöka och försöka förstå hur kroppsideal 
kommuniceras i klädbutiker, samt om unga kvinnor påverkas av detta. För att försöka förstå 
hur denna kommunikation utspelar sig har en linjär kommunikationsmodell tillämpats där 
effekten på mottagaren står i fokus.  
 
Den forskning som tidigare bedrivits inom området har konstaterat att mötet mellan kläder 
och den egna kroppen ofta är problematiskt. Hur och varför detta kommer sig är en fråga 
större än vad vi kommer att helt lyckas besvara i denna uppsats. Vi kan dock fastslå att det 
borde ligga i företagen och butikernas bästa intresse att förbättra det klimat som råder idag. 
Detta genom att se över sin visuella kommunikation och storleksutbud.  
 
Nyckelord:  
Kroppsideal, visuell kommunikation, klädstorlekar, klädbutik, konsument och effekt. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras information hämtad från både vetenskapliga samt icke 
vetenskapliga källor. Tanken med detta är att presentera ämnet och väcka intresse, frågor 
och nyfikenhet som förankras både i tidigare forskning samt populärkultur och nutida 
händelser.  

 
 

1.1 Bakgrund  
 
 “För hur många har inte någon gång fått sin självbild krossad i ett provrum?” 

(Dahlström, 2017) 
 
År 2011 delades en bild på internetsidan Facebook, föreställandes ett skyltfönster tillhörande 
en stor klädkedja i Sverige (Westin, 2011). I fönstret stod en skyltdocka klädd i en röd, tight 
klänning. Dockan var utformad på ett så sätt som gjorde att både revben och höftben stack ut. 
Butiken (belägen i Stockholm) som hade använt sig av skyltdockorna plockade efter massiv 
kritik från ett flertal kanaler bort skyltdockorna och meddelade att “det blivit fel”, detta efter 
fyra månader då händelse hade inträffat. Det är långt ifrån den enda klädkedjan som använt 
sig av skyltdockor med synliga revben (Westin, 2011). Ett annat exempel på ett företag valde 
att bemöta kritiken på ett annat sätt. En av klädkedjans kunder delade efter sitt besök i en av 
deras butik en bild på sociala medier föreställandes butikens skyltdockor (Topping, 2015). 
Kunden menade på att dockorna såg omänskliga ut i sina proportioner och inte på något sätt 
gav henne en uppfattning om hur kläderna skulle sitta på. Företaget bemötte kritiken genom 
att svara att “Skyltdockorna är inte tänkt att vara en representation av den genomsnittliga 
kvinniga kroppen” (Topping, 2015). Enligt Jean Kilbourne, som forskat och föreläst om hur 
kvinnor framställs i många år, är skyltdockornas utseenden väldigt uppseendeväckande - men 
inte något nytt (Kilbourne, 2018; Glenza, 2014). Kilbourne uttrycker själv det som "ett av de 
största problemen är att det på ett sätt inte märks, för att vi är så vana vid det. Varenda 
exempel som kommer till uppmärksamhet gör att detta märkliga ideal blir mer synligt” 
(Glenza, 2014).  
 
Strasburger, Jordan och Donnerstein (2010) menar på att även media har ett stort inflytande 
på konsumenters attityd och beteende. Budskap i media kommuniceras ofta ut med hjälp av 
unga kvinnor med smala kroppar. Oavsett kontext blir det då det skönhetsideal som samhället 
i stort jämför sig själva och andra med (Ghaderi & Parling, 2009). Inom modebranschen är 
det logiskt att marknadsföra kläder på en kropp då det är varans användningsområde men hur 
och på vilka kroppar företag väljer att utforma sin marknadsföring kring är av stor betydelse. 
Det tunna kroppsidealet som framhävs har visat sig ha en negativ påverkan på den attityd 
unga kvinnor har till sin kroppsbild samt hur de utvärderar sitt eget utseende (Durkin & 
Paxton 2002; Knobloch-Westerwick & Crane 2012). 
 
Faktum är att det utseendet vi själva upplever som det ideala har en stor påverkan på hur vi 
sedan utvärderar vårt eget och andras utseende (Knobloch-Westerwick & Crane 2012). 
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24 åriga Sara Dahlström, redaktör på magasinet Hälsa & Fitness, bestämde sig för att fota sig 
själv i provrummet hos sex olika butiker (Dahlström, 2017). Dahlström bad om jeans i 
samma storlek i respektive butiker och blev själv förvånad över hur storlekarna skilde sig åt. I 
tre av butikerna fick hon inte upp byxorna över låren medan i två andra butiker var samma 
storlek något för stor för henne.. I den sjätte butiken passade byxorna bra. Med sitt inlägg 
ville Dahlström belysa ett problem hon upplever att många kvinnor tampas med. “Det största 
problemet är att kvinnor faktiskt mår dåligt av detta. […] Men så många unga kvinnor ser 
inte bara på xs eller xl som storlekar, utan något som definierar dem. För hur många har inte 
någon gång fått sin självbild krossad i ett provrum?” (Dahlström, 2017). 
 
I vårt arbete med den här uppsatsen har vi bland annat haft samtal med fokusgrupper. Under 
de tre fokusgrupper vi haft diskussioner med har det stått klart att ett besök klädbutik kan 
väcka många olika känslor - känslor som till en överhängande del är negativa. Vi vill i vår 
uppsats problematisera dessa känslor och ställer oss frågan varför de uppkommer för att 
sedan kunna diskutera kring förebyggande åtgärder inför framtiden.  
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Den engelska klädkedjan Primark och det exklusiva underklädesmärket La Perla har under de 
senaste åren orsakat rubriker med sina val av skyltdockor i butik (Glanza, 2014; Fishwick, 
2014). Även klädkedjan MQ och varuhuset NK är några av de detaljister som fått 
påpekningar av konsumenter rörande storleken på deras skyltdockor (Nilsson, 2016; 
Smedbakken, 2017). I fallet med MQs skyltdocka reagerade konsumenten som postade 
inlägget på sociala medier på att tröjan som dockan bar var intagen i ryggen med ca 10 cm, 
detta trots att tröjan var i minsta storleken. MQs VD svarade då att kläderna ibland fick tas in 
för att ge en mer rättvis bild av hur plagget skulle sitta på en kropp och att de skulle se över 
sina skyltdockor (Smedbakken, 2017). Den skyltdockan som kritiserades på varuhuset NK i 
Stockholm hade lår smalare än hals, även där svarade företagets presskontakt med att 
varuhuset skulle se över sina skyltdockor (Nilsson, 2016). I Eric Robinsons och Paul 
Aveyards (2017) undersökning av skyltdockor hos klädbutiker i exklusivare klädbutiker 
kommer de fram till resultatet att 100% av alla kvinnliga skyltdockor representerade en 
väldigt underviktig kvinnokropp med orealistiska proportioner. Vad är syftet med att enbart 
visa upp de kläder som säljs på en kropp som majoriteten av konsumenterna inte har? 
 
Trots att medelstorleken bland kvinnor i Sverige är storlek 42 så är butikernas skyltdockor i 
snitt storlek 34 (Svd 2010). För att göra samma jämförelse i andra mått så är en skyltdocka i 
snitt ca 180 cm lång och väger 50 kg medan en medellängd samt vikt hos en 20-30 årig 
kvinna är 159,5 cm och 75 kg (Brosdahl, Burnsed, Park & Cohen, 2017). Vad säger detta då 
om butikers visuella butikskommunikation om tanken är att den ska påverka kunden till ett 
positivt psykologiskt utfall, men istället visar på att Sveriges kvinnor har en för stor kropp? 
Presentationen av den smala idealet sker redan i ung ålder. Varumärket Barbie och den 
tillhörande dockan är ett tydligt och väl använt exempel på detta (Robinson & Aveyard, 
2017). Om den populära dockan hade varit mänsklig med sina proportioner hade hon varken 
kunnat hålla uppe huvudet eller kunnat gå, ändå är det en av de första upplevelserna av 
idoliserande som framförallt flickor upplever (Rice, Tiggemann, & Slater 2016). Det är inte 
helt olikt de skyltdockor som används i de flesta klädbutiker. Denna utformning av 
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skyltdockor, det vill säga lång och smal, verkar vara en trend som är svår att bryta (DiNardo, 
2011).  
 
Det kan tyckas märkligt att inte vilja marknadsföra sitt företag genom att framhäva deras 
breda sortiment. I en kampanj med fyra stycken modeller har ingen av dem samma kläder på 
sig men ändå har de alla samma storlek, detsamma med skyltdockor. En undersökning av 
hemsidan Mic visar på att kunder hos exklusivare butiker och modebutiker har en negativ 
inställning till skyltdockor av större storlek än standardmodellen (Avila, 2015). Kunder hos 
dessa butiker uppfattade det som att företaget antydde att deras kunder var tjocka och därmed 
inte fina (Avila, 2015). Resultatet blev därför att de inte besökte butiken lika frekvent. 
Forskare hos Museum of Design and Art i New York, menar på att detta styrker tesen om att 
modevärlden bygger på en fantasi, och att konsumenterna inte blir inspirerade av 
verkligheten (Avila, 2015). I butiker som sålde damkläder utan att enbart rikta in sig på 
trender visade det sig dock att en större storleksvariation på dockorna hade en positiv effekt. 
Ett exempel är den amerikanska varuhuskedjan Macys som i Kalifornien utformade en 
strategi för att locka till sig fler latinamerikanska kunder. Företaget tog fram en linje med 
skyltdockor som var kortare, hade större byst samt höfter. Utfallet blev mycket positivt. 
Evans konstaterar dock att alla klädföretag som eftersträvar att se trendiga och exklusiva ut 
kommer att fortsätta att använda långa och mycket smala skyltdockor, detta på grund av att 
det är det kroppsidealet som eftersträvas i den nischen av konsumtion. "Tills dess att vår 
kultur som helhet börjar säga att det finns olika slags skönhet, har företag ingenting att vinna 
på att skapa något annorlunda” (Avila, 2015). 
 
I en undersökning som gjordes 2016, av The Fashion Spot, presenterades ett resultat av hur 
många modeller, i storlekskategorin “plus-size”, som anlitades för modekampanjer under 
2016 (Cordelia, T). Avgränsningen vid “plus-size” för modeller går vid storlek 38 (Sizeguide, 
2016). Antalet modeller som behövde storlek 38 eller mer och som syntes i några av de 
kampanjer som publicerades under året var 1,6 %. Antalet “plus-size” modeller som gick 
visningar under respektive säsong på modeveckorna i London, Milano, New York och Paris 
syns i diagrammet nedan.  
 

 

 
Fig. 1 Antal “plus-size” modeller som gick visningar under London-, Milano-, New York- 
och Paris Fashion Week.  
 
Under modeveckorna hösten 2018 var det sammanlagt 30 stycken “plus-size” modeller som 
spatserade längst någon av de fyra catwalksen. Även om det innebar en minskning i antal från 
vårvisningarna samma år så är procentsatsen densamma, detta på grund av att vårvisningarna 
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är något större. Detta placerar både visningarna hösten-17, våren-18 och hösten-18 på samma 
procentsats av deltagande “plus-size” modeller - det vill säga 0,4 %. Av de 30 stycken 
“plus-size” modeller som anlitades under modeveckan hösten 2018 så gick 27 stycken av 
dem en visning i New York, tre stycken i Paris och inte en enda i varken London eller 
Milano. Det kan utifrån de siffrorna verka som att New York är en modescen som ligger 
ljusår i framkant när det gäller storleksrepresentation men faktum är att ⅔ av de modeller som 
deltog anlitades av två märken. De båda märkena har under många år haft som vana att 
inkludera större storlekar i både sina visningar och i sitt sortiment.  
 
En av anledningarna till att många märken inte använder sig av “plus-size” modeller, i varken 
kampanjer eller visningar, är att de helt enkelt inte tillverkar kläder i den storleken. Vad som 
ligger i grund för det beslutet är en annan diskussion, men varför klädmärken som har ett 
brett storleks sortiment inte framhäver det i sin butiksexponering ter sig märkligt och gör 
modevärlden något så när som på unik. Det som gentemot konsumenterna blir problematiskt 
är när klädmärken utformar sin marknadsföring kring att deras sortiment är 
storleksinkluderande men sedan inte har ett butikssortiment som lever upp till det 
kommunicerade budskapet. Ett exempel på detta är klädkedjan Monki som 2017 släppte två 
stycken kampanjer som enligt kedjan själva skulle “vara inkluderande, nytänkande och få alla 
tjejer att må bra” (Nilsson, 2017). Bilderna som plåtades i samband med lanseringen av en 
kollektion underkläder samt en kollektion badkläder var oretuscherade och föreställde fyra 
olika unga kvinnor i olika kroppsstorlekar(Atladottir, 2017). Kampanjen fick både ris och ros, 
någon som lyfte fram båda åsikterna var bloggaren och mediaprofilen Kakan Hermansson 
(Hermansson, 2017). I sin blogg skriver Hermansson (2017) “Jag kan inte annat än praise the 
lord för den här sortens bilder, och vad dom förmedlar […] om jag som 12-åring hade blivit 
exponerad för detta, det hade betytt så mycket för min självkänsla”. Hermansson skriver att 
efter att hon hade fått pressutskicket om kampanjen skickade vändande mail till företaget där 
hon berömde kampanjen och frågade i vilka storlekar plaggen skulle finnas tillgängliga i. Till 
svar fick hon att kollektionen skulle finnas i företagets vanliga storleks utbud, det vill säga 
XS-L (34-40). Kritiken som här lyfts fram är att Monki, precis som andra företag innan dem, 
rullar ut den röda mattan för att sedan dra undan den under fötterna för de konsumenter som 
kampanjen främst vill nå (Hermansson, 2017). Att marknadsföra sig genom 
storleksinkludering är någonting som även sker i mindre skala. Ett exempel på detta är 
bloggaren och instagramprofilen Hanna “Hannalicious” Fribergs kollektion för företaget 
NA-KD (Na-kd, 2018). Presentationen på företagets hemsida lyder följande “Hannalicious 
har skapat en kollektion för kvinnor i alla former och storlekar. Oavsett vad din kroppstyp är 
så kommer du att hitta något som är perfekt för dig” (Na-kd, 2018). Kollektionen tillverkas i 
storlekarna 32-42, och har således varken “petite” eller “plus” storlekar.  
 
I dagens västerländska samhälle är exponeringen av “det perfekta utseendet” ständig och 
något som kommuniceras ut från många olika håll. Kritiken mot det enformiga idealet blir 
mer och med högljudd, ändå verkar en förändring vara långt bort. Varför företag och butiker 
ständigt visar upp sina kläder på en kropp som inte representerar deras kund är en fråga som 
kan och bör ställas. Avsaknaden av representation och inkludering, både när det gäller visuell 
kommunikation och utbud av storlekar, är någonting som kan komma att påverka både 
konsumenter och aktörer. Hur kan världens andra största bransch rikta sig till en sådan liten 
del av dess befolkning? (Dua, 2016). Vilket budskap är det egentligen som kommuniceras ut i 
butik och vad blir effekten hos unga kvinnor?  
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1.3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka vilket/vilka kroppsideal som kommuniceras ut av klädbutiker 
via interiör samt storleksutbud och om detta får någon tydlig effekt på konsumentens 
förhållningssätt till butiksbesök.  

1.4 Forskningsfrågor 

● Vilket/vilka kroppsideal kommuniceras ut av klädbutiker via skyltdockor, 
klädstorlekar och övrigt skyltmaterial? 

● Vilket/vilka kroppsideal upplever den unga kvinnliga konsumenten att klädbutiker 
kommunicerar ut via skyltdockor, storlekssortiment och övrigt skyltmaterial? 

● Vilken effekt ger kommunikationen av kroppsideal i butik på den unga kvinnliga 
konsumenten? 

1.5 Begreppsdiskussion 

“Plus-size”  
Begreppet “plus-size” är ett samlingsnamn för både kläder och modeller i modeindustrin. Det 
syftar till storlekar och personer som är större än det, enligt branschen, “normala”. Begreppet 
är problematiskt men vedertaget och för att den här uppsatsen ska vara saklig och 
lättförståelig har vi därför valt att använda begreppet. Inom detaljhandel så går gränsen för 
“plus-size” vid storlek 42, storlek 40 är således den sista storleken i det “normala” 
sortimentet (Cordelia, 2016). Det är upp till det enskilda företaget (och ibland butiken) vilka 
storlekar som produceras eller köps in. 
 
Gäller samma avgränsning för modeller?  
Nej, en modell räknas som “plus-size” om hon har mått som kategoriseras som en storlek 38 
(Beck, 2014). De modeller som i regel används i modebranschen är i storlek 32-34. 
 
Vilka storlekar är det som refereras till?  
I den här uppsatsen är alla angivna storlekar enligt det tyska storlekssystemet, det är det 
system som används i t.ex Norden och de flesta länder i Europa (Sizeguide, 2018). 
Storlekssystemet skiljer sig från t.ex de system som används i Storbritannien och i USA. Det 
bokstavs baserade storlekssystemet (det vill säga S, M, L) används nu för tiden endast i liten 
utsträckning, detta för att de siffer baserade storlekssystemet har en tätare avgränsning, en 
storlek S innefattar t ex både storlek 34 och 36.  
 
Kroppsideal  
Definitionen av ett ideal är något önskvärt, förebildligt och ofta också ouppnåeligt (NE, 
2018). Sammanslagningen av de två orden ‘kropp’ och ‘ideal’ kan därför tydas som en 
glorifierad bild av ett specifikt utseende och en kroppsform som ett samhälle/kultur 
eftersträvar eller förväntas eftersträva.  
 
Visuell butikskommunikation 
Alla de delar som finns i en butik med syftet i att fånga konsumenters intresse kan 
sammanfattas som visuell butikskommunikation  (Balgaonkar, Pabalkar och Yelkar, 2014). 
De kommunikationsmedel som inkluderas och diskuteras i den här uppsatsen är skyltdockor, 
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storlekssortiment samt övrig interiör såsom skyltmaterial och bilder. Varje pinal i en butik är 
resultatet av en noga uttänkt strategi och har en stor påverkan på hur kunder uppfattar 
butikens produkter och de varumärke som står bakom (Kerfoot, Davies & Ward, 2003). 
 
 

 1.6 Avgränsningar 
 
I västvärlden är kroppsideal kommunicerade både implicit och explicit både till kvinnor och 
män i olika åldrar (Robinson & Aveyard, 2017). I det här arbetet kommer vi endast att rikta 
in oss på de kroppsideal som berör kvinnor och då i synnerhet representation och inkludering 
av olika kroppsstorlekar. Genom denna avgränsning förnekas det inte att detta är ett fenomen 
som även berör män, men det har konstaterats vara av större magnitud för kvinnor (Lawler & 
Nixon, 2011).  
 
En ytterligare avgränsning som gjorts i det här arbetet är valet av åldersspann på 
respondenterna. Kvinnorna som har deltagit i studien har varit mellan 18-28 år. Anledningen 
till varför den här avgränsningen gjordes var för att ett större åldersspann hade inneburit att 
flera fokusgrupper hade behövts genomföras, vilket inte hade hunnits med med tanke på den 
tid som fanns tillgänglig.  
 
Vidare har en avgränsning gjorts i förhållande till hur de ideal uppstår i bred mening och 
vilka faktorer som kan tänkas ligga till grund för kroppsideal som kommuniceras av 
klädbutiker via interiör samt storleksutbud. En tydlig avgränsning har därför gjorts i 
förhållande till området media som är den påverkande faktorn som uppsatsen kommer att 
beröra och diskutera.  
 

1.7 Disposition 
Kapitel 1: Inledning 
Det här kapitlet syftar till att ge en bakgrund till det valda ämnesområdet och ge en 
förklaring, i form av en problemdiskussion, till varför vi valt att skriva den här uppsatsen. 
Vidare presenteras syfte och forskningsfrågor samt avgränsningar som uppsatsen förhåller sig 
till. Kapitlet innehåller även en begreppsdefinition för att klargöra diverse begrepp som 
behandlas i uppsatsen. 
 
Kapitel 2: Litteraturgenomgång 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring det valda ämnesområdet och det 
forskningsgap som vi utifrån dessa har lokaliserat. 
 
Kapitel 3: Teori 
I det här kapitlet redogörs det för de kommunikationsteorier som har legat till grund i vårt 
egna teoribyggande. Avslutningsvis presenteras även vår egna kommunikationsmodell. 
 
Kapitel 4: Metod 
Detta kapitel redogör för hur vi har gått tillväga vid insamling av data för att på bästa sätt 
kunna besvara vårt syfte och forskningsfrågor.  
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Kapitel 5: Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras den empiri som har utvunnits från de genomförda intervjuerna och 
observationerna. Intervjuerna har analyserats utifrån teman och sedan ställts mot uppsatsens 
valda teori. 
 
Kapitel 6: Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet av den analyserade empirin utifrån egna åsikter och tankar. 
Kapitlet avslutas med en reflektion kring huruvida uppsatsens syfte och frågor har besvarats. 
 
Kapitel 7: Slutsats 
I det här kapitlet presenteras en slutsats kring resultatet av den genomförda studien. 
 
Kapitel 8: Begränsningar 
Uppsatsen avslutas med en reflektion kring uppstådda begränsningar och vad som hade 
kunnat göras annorlunda. 
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2. Litteraturgenomgång 
Det här avsnittet syftar till att kortfattat redogöra för den forskning inom ämnet som legat i 
grund för denna uppsats. De vetenskapliga artiklarna refererade i detta avsnitt berör på 
olika sätt ämnet om vilka kroppsideal som kommuniceras ut av klädbutiker samt media, hur 
dessa ideal kommuniceras ut samt om/hur detta påverkar den enskilda konsumentens 
kroppsbild.  

 

2.1 Samhällsnormer, media och det upplevda kroppsidealet 
På 80-talet forskade Silverstein, Perdue, Peterson, & Kelly (1986) om hur medier lyfter fram 
att ett tunt kroppsideal är det mest attraktiva för en kvinna. Författarna fann att följderna av 
detta blir att människor känner sig otillräckliga eftersom idealet för många är ouppnåeligt 
(Silverstein et.al, 1986). Forskningen togs upp igen några år senare när både Richins, (1991) 
och Borland & Akram, (2007) kom fram till att idealet är svårt att nå upp till.  
 
Rubin, Perse & Powell (1985) bedrev en forskning om hur man känner sig som tittare när 
man följer media och kom fram till att det ofta uppstår sociala jämförelser i media och att 
kända personer i media spelar en meningsfull roll i tittarnas liv. Detta är något som även Eyal 
och Te'eni-Harari (2013) kommer fram till i sin forskning där de undersökte relationen 
mellan medias exponering och ungdomars kroppsideal och fann där en negativ länk som 
visade på att en ökad mediaexponering resulterade i att ungdomar jämförde sig själva med 
diverse personer i media som exempelvis artister och skådespelare. Författarna fann att 
motivationen att jämföra sig själva med dessa personer för självförbättring var positivt 
förknippat med den sociala jämförelsen med personerna och som i sin tur associeras med en 
förstorad skiljaktighet mellan den verkliga kroppen och idealkroppen (Eyal & Te'eni-Harar, 
2013).  
 
En undersökning som genomfördes år 1997 där 39 stycken kvinnor intervjuades visade på att 
de kvinnor som läser modemagasin har en smalare idealbild av sin kropp än vad kvinnor som 
läser nyhetstidningar har (Turner, Hamilton, Jacobs, Angood & Dwyer, 1997). Detta går i 
linje med den forskning som bedrivits på senare tid med fokus på sociala medier. Forskning 
har visat att ungdomar som medvetet har dåligt självförtroende undviker att besöka populära 
mediaprofiler på deras diverse kanaler (Eyal & Te'eni-Harari, 2013). Dessa mediaprofiler 
tenderar nästan uteslutande att efterlikna de utseende som även representeras hos modeller, 
det vill säga smala, vita och med attraktiva drag. Författarna fann det intressant att ungdomar 
tenderar att favorisera smala och attraktiva mediaprofiler trots att det i förlängningen är 
medvetna om att de själva får en mer negativ syn på sina kroppar. Vidare menar författarna 
att det kanske inte finns en möjlighet för ungdomar att se upp till någon med liknande 
kroppsbild som dem själva eftersom majoriteten av media personer har en tunn kropp (Eyal 
& Te'eni-Harari, 2013). En forskning gjord av Aagerup (2007) hävdar att användandet av 
smala modeller har en 
positiv inverkan på hur ett varumärke uppfattas, i kontrast med om man istället skulle 
använda överviktiga modeller så uppfattades varumärket som manligt och tråkigt. Kozars 
(2010) undersökning visade dock på att de kvinnliga deltagarna såg att reklambilder helst 
skulle innehålla ett ideal som gav dem något att sträva efter, inte ett ideal som är helt omöjligt 
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att uppnå. Utifrån detta resultatet menar Aagerup (2011), att ur ett varumärkesperspektiv låter 
det i så fall vettigt att använda smala modeller. Men faktum är att tunna kroppsideal i medier 
har visat sig ha en negativ påverkan på kvinnors attityd till sin kroppsbild samt hur de 
utvärderar sin kroppsbild (Dittmar & Howard, 2004; Bissell & Rask, 2010). 
 
Bissell och Rask, (2010) fann i sin studie att även om kvinnor och unga tjejer ibland ser att 
modellerna på bilderna är retuscherade och förbättrade, så verkar dessa orealistiska bilder 
ändå bli ett ideal för dem. Ahern, Bennett och Hetherington (2008) fick fram att kvinnors 
uppfattning om vad som är normalvikt har förändrats på ett sådant sätt att de accepterar det 
tunnare idealet som en representant för vad som är normen. Genom att dessa kvinnor 
internaliserar dessa mediadrivna smala ideal visar det på vilket ovillkorligt inflytande media 
har på hur de utvärderar sina egna kroppar men även på hur centralt utseende blir i deras 
person (Saito, 2017). Lori publicerade år 2003 en sammanfattning av tre framstående böcker 
inom ämnet. Det hon fann gemensamt för alla tre vetenskapliga publikationer var att de alla 
presenterade data med resultatet att den absoluta majoriteten av de personer som får utrymme 
i media är unga, smala och vackra. Detta gäller både de män och kvinnor som porträtteras 
men forskning visar på att kvinnor tar till sig idealet starkare än män samt att kvinnors 
identitet hänger mer samman med deras utseende (Lori, 2003). Lori diskuterar även i sin 
slutsats den anledning som många kvinnor anger som motivation för att genomgå 
plastikkirurgi, nämligen att de vill att deras yttre-jag ska spegla deras inre-jag. Hon finner 
detta uttalande märkligt då det pekar på en dissonans mellan personlighet och utseende men 
även på att det är utseendet som främst definerar en person. För vad kan egentligen kännas 
mer som dig själv än dig själv? 

2.2 Kroppsbild och storlekar 

I Cash och Pruzinskys bok (2004) presenteras en lång rad med studier som gjorts under de 
senaste århundradet om hur fenomenet kroppsbild har studerats och konceptualiserats. Deras 
sammanfattning på hur tidigare forskning har bedrivits runt kroppsbild är att 
kroppsuppfattning har varit ett grundläggande koncept när man har försökt att förstå hur en 
människa fungerar. Cash och Pruzinsky (2004) refererar till en forskning bedriven av 
Seymour Fisher som menar på att människan inte klarar av att skilja sin identitet från sitt 
utseende, därför är faktorerna som påverkar vår kroppsbild oändliga.  
 
Begreppet kroppsbild och hur den kan påverkas av klädstorlekar har i tidigare undersökningar 
av Grogan, Gill, Brownbridge, Kilgariff & Whalley (2013); Kinley (2010) studerats för att 
fastställa om det möjligtvis finns en koppling mellan de båda. Kinley (2010) menar att 
storleken på ett klädesplagg är en direkt indikator på vilken kroppsstorlek man har, vilket 
Grogan et al. (2013) i sin tur menar på har en direkt påverkan på en kvinnas kroppsbild. 
Bailey, Gammage och van Ingens (2017) undersökning visade att där låg en tydlig betoning 
på vikt och utseende när det kommer till att definiera kroppsbild, vilket de menar på inte är så 
konstigt med tanke på hur människor dagligen utsätts för information om hur man snabbast 
kan gå ner i vikt. Viktens centrala roll i definitionen av kroppsbild har även Kinley (2010) 
tagit i beaktande när en studie gjordes kring hur kvinnors självkänsla och kroppsbild påverkas 
av storleken på ett klädesplagg. Kinleys slutsats var att kvinnors kroppsbild till viss del 
påverkas med hänsyn till vilken storlek som de får på sig. Detta är även i linje med vad Sarah 
Grogan (2008) skrev om i sin bok. Hon menade på att ett av de tillfällen där kvinnor 
utvärderar och övervakar förändringar i sin kroppsform och storlek, är just när de provar 
kläder och detta kan då i sin tur påverka deras kroppsbild, identitet och självkänsla. 
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Romeo och Lee genomförde år 2015 en kvalitativ studie med syftet att undersöka och 
identifiera eventuella problem som en så kallad ”plus-size” tonåring möter när hon ska handla 
kläder i detaljhandel. I undersökningen deltog 30 stycken tonåringar av det kvinnliga könet i 
åldrarna 12-17 från olika delstater i USA. Resultatet av undersökningen visar först och främst 
på att det nuvarande storlekssystemet är bristfälligt men även att det utbud som kategoriseras 
som ”plus-size” i klädbutiker lämnar mycket att önska. Kläder från denna avledning som 
uppfyllde fokusgruppens krav på passform var oftast ej estetiskt tilltalande eller i linje med 
butikernas övriga utbud/design. Deltagarna upplevde även termen ”plus-size” samt 
marknadsföringen som rörde den som nedvärderade. Författarna konstateras att ”plus- size” 
är den snabbast växande konsumentgruppen och att marknaden har ett stort glapp i detta 
område. För de företag som tar chansen fylla detta glapp finns goda chanser för stor 
marknadstillväxt (Romeo & Lee, 2015). 
 
I en studie som genomfördes år 2011 av Lawler och Nixon som undersökte pojkar och 
flickors kroppsmissnöje visade resultatet att bland ungdomar så var procenten flickor som är 
missnöjda med sin kropp 80% medan procenten pojkar var 54%. Av de flickor som hade en 
normalvikt ville 70% bli smalare och av pojkar med normalvikt ville 10% bli smalare. Det 
fann att samtliga överviktiga flickor ville bli smalare och av de underviktiga flickorna ville 40 
% bli smalare. Studien visade även på att flickor redan i ung ålder har samtal med vänner om 
hur de ska ska förbättra sina utseenden medan detta inte förekom alls bland pojkar.  
 
 

 
Fig. 2 Kroppsmissnöje bland pojkar och flickor ålder 12-18 (Lawler & Nixon, 2011). 
 
I Finland genomfördes en studie av Mäkinen, Puukko-Viertomies, Lindberg, (2012) i finska 
skolor där de undersökte vilken uppfattning ungdomar har kring sin kroppsstorlek och 
resultaten visade att kvinnliga ungdomar med övervikt eller av normal vikt uttryckte en lägre 
tillfredsställelse till sin kropp. Undersökningen av Mäkinen et.al (2012) visade också att 
kvinnliga ungdomar känner effekten av en lägre självkänsla i relation till sitt kroppsmissnöje. 
Enligt studien av Olvera, Suminski och Power (2005) har överviktiga ungdomar och 
ungdomar inom riskzonen för övervikt en större förmåga att uppleva kroppsidealet som 
smalare och mer svåruppnåeligt  än normalviktiga ungdomar. Dohnt och Tiggemann (2006) 
presenterar forskning på att tanken om att smal är det enda åtråvärda är något som 
förekommer långt ner i åldrarna, detta är en följd av det ideal som kommuniceras ut bland 
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vuxna. Deltagarna i studien var 128 stycken flickor från fyra olika privatskolor i Adelaide, 
Australien. Flickorna var mellan 5-8 år gamla med ett BMI mellan 12-24 vilket gav ett medel 
BMI på 15,84 (medel i Australien bland flickor i åldern 7-15 år 15,85). De tillvägagångssättet 
som användes för att mäta deltagarnas självuppfattning var en kognitiv övning (children’s 
figure rating scale) där flickorna med hjälp av figurer fick gradera sin egen uppfattning av sin 
kropp. Frågor som ställdes var bl a ”vilken figur liknar dig?” och ”vilken figur vill du ska 
likna dig?”. Baserat på svaren i undersökningen ansåg författarna att den generella åldern för 
flickor att medvetet önska att de var smalare var sex år. 42% av flickorna i den årskursen 
svarade att de önskade att vara smalare och skulle kunna tänka sig att äta enligt en strikt diet. 
Resultatet visade även på att vuxna i barnets närhet har en större påverkan på barnets 
kroppsuppfattning än vad media har. Av de olika medierna som var en del av undersökningen 
var musikvideos den som hade störst inverkan. 

2.3 Kroppsbild och skyltdockor 

En studie som nyligen gjordes av Brosdahl, Burnsed, Park och Cohen (2017) visade på att 
även skyltdockorna i butik kan ha en betydande roll i hur kvinnor utvärderar sina egna 
kroppar. Författarna menar på, med stöd i deras forskning, att där finns en linjär koppling 
mellan en kvinnas BMI och hennes tendenser för social jämförelse med skyltdockor. Det vill 
säga, ju högre BMI en kvinna har desto större är sannolikheten att hon jämför sig med 
skyltdockor och desto större är sannolikheten att hon känner sig missnöjd med sin kropp. 
Vidare ställdes även frågan på vilket sätt respondenterna kände att deras kroppsstorlek var 
annorlunda i jämförelse med skyltdockors kroppsstorlek. Svaret blev då att respondenterna 
upplevde att deras kroppsstorlek var mycket större än skyltdockors kroppsstorlek. Påverkan 
av de ideal som kommuniceras i butiker är dock inte exklusivt för kvinnor med ett högre 
BMI. Grabe, Ward och Hyde genomförde år 2004 en metaanalys av 77 studier som undersökt 
associationen mellan media och kvinnors kroppsupplevelse/-bekymmer. Artiklarna som 
valdes ut för att studeras värderades efter fyra olika variabler: kroppsupplevelse, 
självmedvetenhet kring kropp/objektifiering, strävan efter att vara smal och matvanor. Grabe, 
Ward och Hyde utgick från hypotesen att kroppsmissnöje sträcker sig över gränserna för 
BMI, ålder, och socioekonomiska gränser. De fann i sin analys ett tydligt stöd för att 
kroppsmissnöje i stort sett är en social jämförelse. 
 
Social jämförelse definierar Cash och Pruzinsky (2004) i sin bok som den process där en 
persons egna värdering av vad som är fysiskt attraktiv tar sin form. En teori som bygger på 
den sociala jämförelsen togs fram av Festinger (1954) med syftet i att försöka få en bättre 
förståelse över hur medias exponeringen av det smala idealet påverkar en persons kroppsbild. 
Cash och Pruzinsky (2004) nämner vidare att tidigare forskning har visat på att människor 
undervärderar sin egen fysiska attraktivitet när de jämför sig med andra som de själva anser 
vara fysiskt attraktiva. Det kroppsideal som människor i allmänhet anser vara det mest fysiskt 
attraktiva är det smala idealet (Halliwell & Dittmar, 2004). Den här sociala jämförelsen 
konstaterar Besenoff (2006) ökar en persons missnöje över sin kropp.  
 
Robinson och Aveyard genomförde en studie år 2017 rörande skyltdockor i butik. Syftet med 
Robinsons och Aveyards (2017) publikation var  att undersöka storleken på skyltdockor hos 
exklusiva butiker, något som aldrig tidigare undersökts. Bakgrunden till detta var enligt 
författarna att de kroppsideal som visas upp i media samt i vår närhet är en av de starkast 
utlösande faktorerna till att människor utvecklar en ätstörning. Undersökningen utgick från 
skyltdockor (både manliga och kvinnliga) i butiker som tillhörde nationella kedjor belägna på 
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exklusivare shoppinggator i två olika brittiska städer. Av de 17 butikerna som undersöktes 
visade resultatet att 100% av de kvinnliga skyltdockorna representerade en mycket 
underviktig kropp. I jämförelse så blev resultatet av undersökningen på de manliga 
skyltdockorna att 8% av dockorna representerade en underviktig kropp. Författarna ansåg att 
även om siffran bör vara 0% hos skyltdockor av båda könen så är dockor av den kvinnliga 
modellen att betrakta som mycket orealistiska och en hälsofara för en levande person. 
 
Vad som kan konstateras är att där finns många aspekter och kommunikationsmedel som på 
ett eller annat sätt påverkar en kvinnas kroppsbild. Men vad vi inte har kunnat hitta i tidigare 
forskning är vilken påverkan butikernas kommunikation har på kvinnors kroppsbild. Vi anser 
det därför intressant att undersöka hur kommunikationen ser ut och om budskapet uppfattas 
lika från sändarens och mottagarens sida. 
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3. Teori 
I detta kapitlet redogör vi för den teoretiska referensramen som ligger till grund för 
forskningens syfte. Vi har valt att strukturera upp kapitlet med huvudrubriker som förklarar 
de teorier och modeller som sedan har legat till grund för vår egen modell.  

 

3.1 Val av teori 
För att lättare förstå kommunikationens natur vände vi oss till två olika 
kommunikationsmodeller. Den första modellen som tas upp är den gjord av Shannon och 
Weaver (1949). Anledningen till varför vi valde att titta på just den var dels för att den på ett 
enkelt sätt förklarar kommunikation som en linjär process, men också för att den belyser 
störningsmoment som kan uppstå i form av ett brus. Bruset kan i sin tur leda till att budskapet 
riskerar att bli otydligt eller till att missförstås.  
Den andra modellen som tas upp är skapad av Laswell (Fiske, 1997). Modellen är även den 
linjär men består istället av fem frågor. Anledningen till att vi även valde att titta på Laswells 
modell var för att den fokuserar på effekten som budskapet har hos mottagaren. Utifrån dessa 
modeller valde vi att bygga vår egen modell för att få in de aspekter som vi ansåg vara 
relevanta för vår studie. 
 
För att komplettera kommunikationsmodellen har även en teori hämtats från Boone, Soenens 
och Braet (2011) forskning om kroppsmissnöje använts. Teorin grundar sig i hypotesen att 
sociokulturella faktorer ligger i grund för det kroppsmissnöje som under de senaste 
årtiondena har ökat i västvärlden och hur det vidare påverkar individens egna självbild 
(Boone, Soenens & Braet, 2011). 

3.2 Kommunikation 
Kommunikationsprocessen innebär en överföring av information, förmedling av ideer, 
attityder och känslor från en sändare till en mottagare. Sändaren kodar ett meddelande med 
den information som ska förmedlas till mottagaren. Mottagaren avkodar sedan meddelandet 
och bildar sig en uppfattning om vad sändaren vill förmedla (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

3.3 Kommunikationsmodeller 

3.3.1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell 
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Figur 3. Shannon och Weavers modell (1949) 
 
Författarna Shannon och Weaver (1949) förklarar sin kommunikationsmodell som att källan 
innehåller ord i form av text eller språk men att det även kan innehålla bilder och musik etc. 
Sändaren omvandlar budskapet till en signal. I tal är källan personens hjärna och sändaren är 
rösten som skapar en signal. Signalen når mottagarens öra och omvandlas till ett budskap 
igen och når slutligen destinationen som är personens hjärna. Modellen förklarar att i 
processen att budskapet sänds över till mottagaren finns ett så kallat brus som innebär att 
signalen ändras av störningar från källan. Dessa ändringar kan exempelvis vara en 
förvridning av en bild på tv. Författarna av modellen menar på att det finns en 
kodningsprocess hos sändaren där kodningen menas med att man väger in sändarens 
attityder, kunskaper, känslor och erfarenheter. De menar på att alla människor är formade 
utifrån olika sociala villkor och har olika personligheter. Detta påverkar människors sätt att 
formulerar sig på. När budskapet har förts över till mottagaren menar författarna att en 
avkodning sker som visar på att människor kommunicerar olika beroende på vilken bakgrund 
de har, andra kunskaper samt andra erfarenheter som gör det svårt att förstå sändarens 
budskap. Mottagaren kan ha svårt att avkoda budskapet och det uppstår missuppfattningar, 
och det gäller även sändaren som kan ha missuppfattat budskapet i kodningen. 
 
Med utgångspunkt i Shannon och Weavers modell kommer klädbutiker bestämmas som 
sändaren och konsumenter som mottagare. Källan är det budskap som butikens 
kommunikation förmedlar och destinationen är när budskapet når konsumentens hjärna och 
bearbetas. Bruset - som påverkar hur budskapet tolkas - bestäms här som de starka 
samhällsnormer som till stor del kommuniceras ut av media. Bruset är en viktig byggnadssten 
i den teori som sedan tillämpats under arbetets gång. 
 

3.3.2 Laswells kommunikationsmodell 
 

 
Figur 4. Laswells modell (Fiske, 1997). 
 
Laswells kommunikationsmodell (1948) beskrivs av Fiske (1997) som en modell som inriktar 
sig främst till masskommunikation. Även den berör händelseförloppet som utspelar sig när är 
ett budskap som förmedlas mellan en sändare och mottagare. Laswell valde att utforma en 
mer praktisk modell till skillnad från Shannon och Weavers modell som är mer åt det 
tekniska. Utifrån Shannon och Weavers modell har Laswell omformat modellen till fem 
frågor. Modellen i sig går mer in på vilken effekt som budskapet har istället för vilken 
betydelse. Effekt menar Fiske (1997) är “en observerbar och mätbar förändring på 
mottagarens sida”. 
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Vem?: Vem är sändaren där informationen kommer i från? Vem är det som försöker få ut ett 
budskap?  
Säger vad?: Vad är det som sägs? Här är själva budskapet i centrum vilket vi också hade i 
åtanke när vi genomförde våra observationer i butik. Vad är det för budskap som butikerna 
egentligen vill ha sagt? 
Vilken kanal?: Genom vilken kanal går budskapet igenom? 
Till vem?: Vem är det som nås av budskapet, det vill säga vem är mottagaren?  
Vilken effekt?: Vilken effekt har budskapet på mottagaren?  

(Lawells modell, Fiske 1997) 
 
Då det valda undersökningsområdet inkluderar att studera vilken effekt budskapet har på 
mottagaren och vilka reaktioner som skapas hos mottagaren ansågs även Laswells 
kommunikationsmodell vara relevant i byggandet av en fullständig teorimodell.  

3.4 Utvecklad kommunikationsmodell  
Efter en noga granskning av tidigare nämnda modeller har vissa delar valts ut för att kunna 
utforma en egen kommunikationsmodell. Den utvecklade modellen är till för att lättare kunna 
förstå det kommunikationen som sker specifikt i butik. Den illustrerade 
kommunikationsmodellen nedan visar dem delarna som har valts ut från de tidigare två 
nämnda modellerna och de delar som saknades har lagts till. Den utvecklade 
kommunikationsmodellen bygger främst på Laswells linjära modell där fokuset ligger på 
budskapet och vilken effekt budskapet har på mottagaren. En del som saknades i Laswells 
modell men som återfinns i Shannon och Weavers modell är en bruskälla. Bruskällor är en 
del som ansågs viktig att få med då bruskällor kan ge störningar samt påverka sändaren. 
Bruskällor kan störa kommunikationen på så sätt att budskapet blir oklart och lätt att 
missförstå, vilket i sin tur också kan påverka effekten så att reaktionen hos mottagaren blir 
något annat än vad sändaren hade tänkt från början. Därav kopplar detta samman med teorin 
om kroppsmissnöje eftersom att det självupplevda idealet påverkas av vad som speglas i 
media och i samhällsnormerna. 
 
 

 
 
Figur 5. Utvecklad kommunikationsmodell utifrån Laswell (1948); Shannon och Weaver (1949). 
 

 
19 



  

Brus - symboliserar de kroppsideal som visas upp i media och i modevärlden, den kroppstyp 
som samhället anser att en kvinna ska ha. Detta brus har en direkt påverkan på vad som sedan 
återspeglas i butikernas visuella kommunikation. Vidare kan detta brus leda till ett 
kroppsmissnöje hos konsumenter genom att dessa jämför sig med det som kommuniceras. 
 
Sändare - utgörs av den fysiska butiken och dess visuella kommunikation där budskapet tar 
sin form. 
  
Budskap - är det meddelande som butiken medvetet och omedvetet förmedlar till sina 
mottagare genom den visuella kommunikationen. 
 
Mottagare - är de kunder som kommer in i butiken och tar emot budskapet. 
 
Effekt - är det resultat som blir av budskapet, det vill säga hur mottagaren påverkas av 
budskapet.  

3.5 Teori om kroppsmissnöje  
Boone, Soenens och Braet (2011) menar på att desto större skillnad det är på individens 
kropp och den kropp/det ideal individen jämför sig med desto större blir de negativa tankarna 
om individens egna kropp. Dessa tankar präglar sedan individens syn på sig själv och kan 
längre fram även leda till ätstörningar. Teorin utgår från det västerländska smalhetsidealet 
och hur det leder till ett kritiskt granskande av den egna kroppen hos unga kvinnor, främst i 
jämförelse med de kroppsideal som visas upp i diverse mediekanaler (Boone, Soenens & 
Braet, 2011).  
 
Att kombinera Boone, Soenens och Braets (2011) teori med kommunikationsmodellen skulle 
innebära att mottagaren tolkar budskapet olika utifrån deras egna kroppsstorlek/utseende. Ett 
exempel skulle vara att mottagare med en kropp som liknar modellens på till exempel en 
kampanjbild i butik betraktar bilden utan att effekten blir märkbar på mottagaren själv. För en 
mottagare med en kropp längre från idealet skulle bilden istället leda till en effekt av 
jämförelse och en känsla av att känna sig undermålig och inte tillräckligt attraktiv.  
 
Genom att lyfta in teorin om kroppsmissnöje jämsides med kommunikationsmodellen kan de 
två tankesätten komplettera varandra och öppna upp för djupare och bredare 
tolkningsunderlag för att analysera data hämtad både från tidigare forskning samt empirin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 



  

4. Metod 
I detta kapitlet tar vi upp de tillvägagångssätt vi har valt för att samla in, analysera och 
bearbeta det empiriska materialet. 

 

4.1 Tillvägagångssätt  
För att samla ihop ett lyckat empiriskt material har triangulering tillämpats, som enligt 
Bryman och Bell, (2013) innebär en användning av flera olika metoder. De metoder som 
tillämpades i den här studien var fokusgrupper där deltagarna fick diskutera sina egna 
upplevelser, enskilda intervjuer med butikspersonal som fick ge sin syn på vad de 
kommunicerar ut till kund samt observationer kring den visuella kommunikationen i utvalda 
butiker.  

4.1.1 Val av butiker 
De butiker som valdes för observation var Gina Tricot, H&M och Lindex. En butik var 
tillhörande respektive företag observerades. Valet av butiker ansågs vara en bra mix och 
resulterade i en bra överblick över hur butiksatmosfären, i form av skyltdockor, storlekar, 
skyltning etc., ser ut hos tre av de största butikskedjorna för den valda målgruppen.  

4.1.2 Fokusgrupper 
I majoriteten av de artiklar som har använts har ett kvantitativt tillvägagångssätt varit det 
vanligaste metodvalet, men i denna studie har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts i form 
av fokusgrupper som ansågs vara mer gynnsamt i undersökningen eftersom att det gav en 
möjlighet att följa eventuella diskussioner och reaktioner på nära håll. Ett exempel där 
fokusgrupper använts som metod är i en artikel skriven av Carey och Cervellon (2014). 
Författarna fick med hjälp av fokusgrupper fram ett brett och givande material som låg till 
grund för deras analyser. De ansåg själva att deras val av metod möjliggjorde en förståelse för 
deltagarnas berättelse och utsikter, något som även hjälpte deras egna förståelse för deras 
valda ämne.  
 
Användningen av fokusgrupper som metod ansågs vara ett sätt för deltagarna att lättare 
kunna öppna upp sig om sina egna upplevelser, och att det genom detta upplägget skulle 
komma fram nya aspekter som inte tidigare tagits i åtanke.  
Fokusgrupperna kom att genomföras med semi-strukturerade intervjuer det vill säga 
intervjuer där man utgår från specifika teman snarare än exakta, detaljerade frågor (Bryman 
& Bell, 2013). Utgångspunkten för sammansättningen av fokusgrupperna var att ha sex 
stycken kvinnliga deltagare i varje fokusgrupp. Anledningen till valet av att hålla grupperna 
små var för att kroppsideal är ett känsligt ämne. I urvalet av deltagare var utgångspunkten att 
de inte skulle känna varandra på ett personligt plan, och detta för att få så sanna svar som 
möjligt. Bryman och Bell (2013) refererar till en artikel skriven av Morgan där författaren 
menar på att om man vill få fram utförliga förklaringar kring ett valt tema, så bör ens 
fokusgrupper bestå av personer som inte känner varandra. Vidare så var fokusgrupperna även 
uppdelade efter deras ålder, detta för att öppna upp för diskussion och enligt urvalskriterierna 
öka chanserna för att respondenterna skulle kunna relatera till varandra. Till exempel 
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Grupperingen av åldrar var enligt följande: ålder 18-21, 22-25 och 26-28, och 1 fokusgrupp 
per åldersgruppering, det vill säga totalt 3 fokusgrupper.  

4.1.3 Observationer 
Ett genomförande av observationer kompletterade studien genom att undersöka hur de 
utvalda butikerna förmedlar kroppsideal genom butikernas storlekar och deras skyltning i 
form av skyltdockor samt reklambilder. De butiker som observerades var Gina Tricots butik i 
Göteborg, H&M´s butik i Göteborg samt Lindex butik i Norrköping. De butikerna som 
observerades i Göteborg valdes ut under premisserna att de var de största butikerna 
tillhörande respektive klädkedja belägen i staden. Den Lindex butik som observerades i 
Norrköping valdes ut då butikens Visual Merchandiser vid förfrågan kunde ställa upp på 
enskild intervju. Det främsta skälet till butikernas geografiska placering har varit författarnas 
hemavaranden.  
 
Arbetet med observationerna delades upp i gruppen genom att genomföra en observation var, 
därav genomfördes en observation i Norrköping och två i Göteborg. Efter det att samtalen 
genomförts med fokusgrupperna behövdes det även material som kunde styrka underlaget av 
det som hade sagts kring butikerna. Detta för att det är möjligt att en dissonans uppstår när 
respondenter blir ombedda att tala om butiksupplevelser i efterhand. 
 
4.1.4 Enskilda intervjuer  
 
Med hänsyn till studiens syfte så ansågs det även intressant att lyssna in butikspersonalens 
egna tankar kring butikens visuella kommunikation i form av skyltdockor, klädstorlekar och 
bilder. Den tredje och sista metoden blev då att genomföra enskilda intervjuer med en 
butiksanställd från vardera butik (H&M, Gina Tricot och Lindex). Metoden skulle resultera i 
ett bredare material för att få svar på vad butiken får för respons på deras visuella 
kommunikation, samt vad deras syn var på vad de kommunicerade ut i butiken. Till de här 
intervjutillfällena utformades separata frågor som även de var i linje med syftet och 
forskningsfrågorna.  

4.2 Intervjuguide 
För att underlätta och för att få en bättre struktur vid fokusgruppsintervjuer utformades en 
intervjuguide. En intervjuguide var till hjälp då samtliga samtal med fokusgrupperna skulle 
ha samma strukturella innehåll. Termen intervjuguide står för en minneslista över vilka 
områden och frågeställningar som ska utföras under själva intervjuerna (Bryman & Bell, 
2013). Dessa områden och frågeställningar ska i sin tur ha sin grund i uppsatsens 
forskningsområde.  
Ett semi-strukturerat intervjumanus utgår från ett antal frågor som respondenterna ska 
konversera om under gruppintervjuns gång, men det ger även utrymme för att t ex byta 
ordning på frågorna och ställa spontana följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Intervjuguiden 
var endast tillgänglig för moderatorerna. 
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4.3 Datainsamling 

4.3.1 Genomförande av fokusgruppssamtal 
Efter det att insamling av deltagare till fokusgrupperna stod färdigt genomfördes de 
gruppintervjuerna. Deltagarna i fokusgrupperna bestod av kvinnor från Göteborg, därav ägde 
samtliga intervjutillfällen rum i just Göteborg. Intervjuerna genomfördes hemma hos en av 
författarna till uppsatsen. Valet att genomföra intervjuerna med fokusgrupperna på denna 
plats istället för andra alternativ (konferenslokal) grundades i Bryman och Bells (2013) 
rekommendationer att hålla intervjuer som berör känsliga ämnen i en lokal som ej är klinisk 
utan ombonad.  Som tidigare nämnts så användes ett semi-strukturerat intervjumanus som 
hjälp för att guida intervjun i rätt riktning. 
 
På rekommendationer av Bryman och Bell (2013) startade intervjun med en inledning där 
moderatorn tackade deltagarna för att de valt att ställa upp, målet beskrevs kortfattat samt 
syftet med undersökningen, skälet till varför undersökningen ägde rum, hur lång tid intervjun 
på ett ungefär skulle ta samt generella regler för diskussionen i gruppen. Därefter ombads 
deltagarna att presentera sig själva för varandra. 
För varje intervjutillfälle uppmanade samtalsledaren till diskussion och lät gruppen i stort sätt 
föra samtalet, men inom ramen av studiens syfte. Samtliga intervjuer spelades in via en ipad 
för att underlätta analysen av det insamlade materialet.  
Avslutningsvis tackade samtalsledaren alla igen för deras deltagande och förklarade kortfattat 
vad som skulle hända med det insamlade materialet.  
Under samtliga intervjuer var utgångspunkten från den framtagna intervjuguiden och i så stor 
utsträckning som möjligt försökte man att hålla sig till de frågor som förberetts. Eftersom att 
intervjuerna gjordes med olika personer med olika typer av erfarenheter, skilde karaktären vid 
respektive tillfälle åt. 

4.3.2 Genomförande av enskilda intervjuer 
För att få en inblick i sändarens egna tankar kring butikernas visuella budskap  genomfördes 
intervjuer med tre personer som jobbar i butik. De tre butiker som valdes för en intervju med 
personal var H&M, Gina Tricot och Lindex. Intervjun med en anställd på Lindex, vars 
anställningsform var Visual Merchandiser, genomfördes via en telefonintervju. Anledningen 
till varför en telefonintervju genomfördes var med hänsyn till distansen mellan intervjuare 
och personen som blev intervjuad. Intervjun i sig blev ganska kortvarig, men innehållet var 
givande.  

4.3.3 Genomförande av observationer 
Observationerna genomfördes på plats i respektive butik där en hel del intryck 
dokumenterades under tiden som observationen ägde rum. Det som dokumenterades var 
skyltdockornas storlek samt vilken storlek det var på plaggen som dem bar. Det undersöktes 
även vilka storlekar som var tillgängliga i butiken och om storleksspannet var jämnt fördelat i 
hela sortimentet eller om en del plagg producerades i fler storlekar. Vi såg till att skaffa oss 
en överblick över butikens skyltdockor och kampanjbilder, hur många det fanns och vart dem 
var placerade i butiken. Vi såg till att fråga personalen om de kampanjbilder som fanns i 
butiken, om vilken storlek modellen har men också om plaggen stämmer överens med 
modellens mått.  
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4.4 Analys av insamlad data  

4.4.1 Kodning 
För att underlätta analysen av det empiriska materialet har en kodning av intervjuerna gjorts 
genom att nyckelord har plockats ut ur de olika intervju delarna. Utifrån de nyckelorden har 
teman formats för att på ett bra sätt sammanfatta de viktigaste aspekterna som har kommit 
fram under fokusgrupps samtalen och de enskilda intervjuerna.  

4.4.2 Tematisk analys 
Efter genomförd datainsamling så har materialet synats ur ett helhetsperspektiv och har 
slutligen genomgått en tematisk analys (Holme & Solvang, 1995). Det kvalitativa materialet 
har granskats noga för att identifiera skillnader och likheter mellan åldersgrupperna. 
Utgångspunkten för analysen har varit att identifiera hur upplevd representation och 
inkludering i butiker påverkar konsumentens kroppsbild. Utifrån materialet har det 
undersökts om det fanns en skillnad i åsikt bland de olika åldersgrupperna. Med tanke på 
forskningsfrågornas känsliga karaktär (kroppsbild kan vara ett mycket känsligt ämne) ansågs 
det bäst lämpat att först analysera den sammanställda sammanfattningen utifrån ett 
helhetsperspektiv. Perspektivet bygger på idéen om att den insamlade kvalitativa datan först 
får sin egentliga mening när den sätts in i ett sammanhang. Sammanhanget i detta fall är den 
geografiska avgränsningen samt samhällsklimatet som det ser ut just nu. Även relevanta 
omständigheter rörande enskilda personer, som har nämnts under arbetet med 
fokusgrupperna, har även det tagits hänsyn till vid vår analys av datan (dessa omständigheter 
rörde sig bland annat om ätstörningar och längre vistelser utomlands som använts som 
referens). Den tematiska analysmetoden delades in i tre faser: val av tema, fördjupning i 
formulerad frågeställning och analys (Bryman och Bell, 2015; Holme och Solvang, 1995). I 
den sista fasen har man gått tillbaka i materialet för att åter studera och analysera de delarna 
som varit mest relevanta för de valda tema. Då det har valts att arbeta utifrån ett induktivt 
perspektiv har valet av tema gjorts under analysens gång beroende på vad den insamlade 
datan visade på (Bryman och Bell, 2015). 

4.5 Metodreflektion 

Det finns nackdelar med att använda sig av fokusgrupper. En av dem är att deltagarna i varje 
fokusgrupp kan ha svarat på frågorna utifrån vad de tror att vi moderatorer vill ha för svar. 
Det finns också en möjlighet att deltagarna kan ha påverkats av varandra och att det påverkat 
deras svar. För att minska denna chansen har valde vi att separera deltagarna på så vis att 
ingen av deltagarna i respektive i fokusgrupp kände varandra och tror att det kommer minska 
chansen för att deltagarna kommer att påverkas av varandras svar. Det valda ämne som berör 
kroppsideal och den egna kroppsbilden är ett känsligt ämne som är svårt att avgöra hur 
deltagarna kände sig bekväma att diskutera om. Det finns en möjlighet att de inte vågade eller 
ville diskutera alla sina tankar kring ämnet just på grund av detta. Det viktiga för oss som 
ansvariga samtalsledare var att hålla oss inom ämnet och inte låta en eventuell diskussion få 
en alltför stor spridning. Det skulle endast generera tidsförlust både under samtalet med 
fokusgruppen men också under transkriptionen. Arbetet med fokusgrupper krävde en 
noggrann planering innan den ägde rum.  
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Bryman och Bell (2013) menar på att mötet med respektive fokusgrupp skulle äga rum i en 
lugn miljö för att underlätta efterarbetet och man föreslogs även använda sig utav en väl 
fungerande inspelningsutrustning av god kvalitet. Vi ansåg att problem kunde uppkomma vid 
transkriberingen om gruppens deltagare talade i mun på varandra eller talade otydligt just för 
att det kunde bli svårt att identifiera vem som talade. Vi valde därför på rekommendationer av 
Bryman och Bell, (2015) att noggrant planera inför genomförandet för att det transkriberade 
materialet ska hålla en hög nivå. Samtalen inleddes därför med att moderatorn förklarade hur 
gruppintervjun skulle genomföras och att man som deltagare skulle tänka på att inte avbryta 
eller prata i mun på resterande deltagare.  
 
Fördelen med att fokusgrupper användes som metod är att man på så vis kunde få ett mer 
ingående och djupare svar än om en kvantitativ studie hade använts, som exempelvis enkäter. 
Nu fanns det en chans för oss att skapa följdfrågor men också för gruppens deltagare att 
diskutera frågor som tidigare inte tagits i åtanke som kan vara mycket värdefullt i vår 
forskning. Om den valda metoden istället hade varit enkäter så hade vi endast fått svar på de 
frågorna som vi själva har ställt och inte öppnat upp för möjligheten att vidareutveckla 
frågorna som ställdes.  
 
Som tidigare nämnt kommer vi att utforma slutna fokusgrupper där ingen av deltagarna 
känner varandra sedan innan, vilket vi tror kommer resultera i ett mer tillförlitligt svar. Vi 
kommer att göra ett urval utifrån ålder och därefter dela upp deltagarna i olika grupper. Det är 
relevant för vår forskning att respektive åldersgrupp innehåller deltagare med varierande 
utseende (då med fokus främst på varierande kroppsstorlek) vilket är viktig aspekt att ta 
hänsyn till under urvalet. Vi har valt att inte göra ytterligare urval genom att dela upp 
grupperna efter kroppsstorlek eftersom att vi anser att detta kan bli problematiskt. Vi menar 
på att svaren kan tendera till att bli oärliga i och med att frågan om storlekar är ett känsligt 
ämne.  
 
Vid tillfällena av fokusgrupps intervjuerna så kommer samtliga forskare att delta för att se till 
så att alla intervjuer går till på samma sätt. Detta för att öka den externa reliabiliteten, som 
syftar till att kunna återskapa en studie (Bryman & Bell, 2013). Genom att välja att arbeta 
med intervju i fokusgrupper i stället för med enskilda individer kommer vi att kunna bedriva 
en mer tillförlitlig forskning. Hade vi utgått från en kvantitativ metod så hade resultatet blivit 
mer formaliserat och strukturerat (Holme & Solvang, 1995). Det finns absolut en poäng med 
att undersöka liknande forskningsfrågor även utifrån en kvantitativ metod för att samla ihop 
större kvantiteter av statistik, vilket kan vara ett förslag på framtida forskning. I vårt val av 
den kvalitativa metoden i form av fokusgrupper har vi utgått från definitionen av att valet av 
metod “måste stå i överensstämmelse med den verklighet som undersöks” (Holme & 
Solvang, 1995). Vi anser därför att vi kommer att kunna svara på vårt syfte samt 
forskningsfrågor på bästa sätt genom valet av en metod som ger oss möjlighet att få ta del av 
utvecklade åsikter och diskussioner mellan personer som alla har erfarenhet av det berörda 
ämnet.  
 
I vårt val att använda enskilda intervjuer som metod anser vi som relevant för att få se 
butikernas perspektiv. Fördelarna med att använda oss av enskilda intervjuer är att det var 
betydligt enklare att samla ihop intervjupersoner för att genomföra intervjun. I denna metod 
behövde vi inte koordinera flera personer samtidigt till ett gemensamt möte utan nu var det 
endast en intervjuare och personen som blev intervjuad som behövdes koordineras vilket 
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underlättade planeringen av genomförandet av intervjuerna. En annan fördel var att efter 
genomförandet gav resultatet oss ett tydlig inblick i hur butikernas tankar kring det visuella 
såg ut. Det var exakt det materialet vi behövde samla in för att få svaret på vår 
kommunikationsmodell. Genom att endast intervjua en person och inte använda oss av en 
gruppintervju visste vi att personen som blev intervjuad inte skulle påverkas av andra 
deltagares tankar och svar.  
 
De nackdelar som vi fann med dem enskilda intervjuerna var att anställda på respektive butik 
kan ha känt en press att svara på frågorna så att det gynnar företaget och möjligtvis inte ha 
givit svar som var hundra procent sanna. Vi kände ändå att samtliga tre intervjupersoner 
svarade på våra frågor på ett bra sätt men att dem hade kunnats utvecklas ytterligare för att få 
en större förståelse för hur butiken faktiskt tänker kring storlekarna och den visuella 
kommunikationen. Det fanns en chans att personalen inte ville säga något som dem inte 
tycker att butiken gör bra men vi kände ändå att vi var tydliga med att dem som personer är 
helt anonyma och ingen annan än den som intervjuar kommer veta om namnet på den som 
intervjuats.  
 
Den sista metoden vi valde att använda var observationer. Vi var tydliga med att smalna av 
vår observation och valde att endast observera den visuella kommunikationen i butikerna. Vi 
ville samla in material som var relevant för vår studie och inte skapa någon onödig 
transkribering. Den slutliga metoden var ett bra sätt för oss som författare att observera hur 
det faktisk ser ut i de valda butikerna och få ett konkret svar på ren fakta rörande vilka 
storlekar samt vilka mått som faktiskt finns i butiken. Metoden är fördelaktig i vårt arbete då 
vi samlar in material som från vår egna sida, där vi får se hur det faktiskt ser ut i butikerna 
och sedan jämföra detta med de enskilda intervjuerna med butikspersonal samt i våra 
fokusgrupper där vi har konsumentens synvinkel.  
 
Vi ansåg inte att det fanns några direkta nackdelar med att genomföra observationer då det 
var ett väldigt bra komplement till resterande metoder. Däremot fann vi nackdelar med vårt 
genomförande av observationerna som hade kunnats planerats mer utförligt. Nackdelar som 
vi fann med vårt genomförande av observationer var att vi valde att genomföra en 
observation var. Vi insåg att det fanns en risk i att vi kanske såg på saker på olika sätt och att 
möjligheten fanns att vi gick tillväga på olika sätt. I planeringen gjordes en guide för 
observationerna som skulle hjälpa oss att få svar på rätt saker. Hade observationerna 
genomförts av författarna tillsammans skulle det ha minskat chansen för missar. Hade vi valt 
att genomföra våra fokusgrupper som innebar att samtliga författare deltog så hade 
observationernas reliabilitet ökat om samtliga författare även hade deltagit vid samtliga tre 
observationer. Vi hade kunnat genomföra ytterligare observationer i andra Gina Tricot, H&M 
och Lindex butiker för att se om det möjligtvis skiljer sig mellan samma företags butiker.  
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5. Resultat och Analys  
I detta kapitlet presenteras den empiri som erhållits efter genomförd datainsamling. Kapitlet 
kommer genomgående ge svar på de forskningsfrågor som har ställts och det inleds med 
resultatet av genomförda observationer. De genomförda enskilda intervjuerna samt 
fokusgrupperna sammanfattas enligt utvalda teman. 

  

5.1 Respondenter 
De respondenter som har deltagit under fokusgrupps samtalen och de enskilda intervjuerna 
har alla fått ett alias i form av siffror. Den första siffran indikerar på vilket fokusgruppssamtal 
som den refererade har deltagit vid, och den andra siffran finns för att särskilja 
respondenterna i från varandra. 

5.1.1 Respondenter semi-strukturerad intervju med fokusgrupp 
 

Fokusgrupp 1 Fokusgrupp 2 Fokusgrupp 3 

1.1 (18 år) 2.1 (22 år) 3.1 (26 år) 

1.2 (18 år) 2.2 (23 år) 3.2 (26 år) 

1.3 (20 år) 2.3 (24 år) 3.3 (27 år) 

1.4 (21 år)  2.4 (24 år) 3.4 (28 år) 

 2.5 (25 år)  

 

5.1.2 Respondenter enskild intervju med butikspersonal 
 

H&M Gina Tricot Lindex 

4.1 4.2 4.3 

 

5.2 Resultat av observationer 

5.2.1 Lindex 
Den observerade butiken ligger på Drottninggatan 55 i Norrköping. Det första man möttes av 
när man kom in i butiken var fyra skyltdockor som alla hade olika klädkombinationer. Redan 
vid första anblick så såg man att skyltdockorna inte kunde ha en större storlek än S (36). Men 
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för att försäkra mig om vilken storlek skyltdockan faktiskt hade kollade jag på 
storleksetiketten i plagget, och mycket riktigt så var det storlek S (36) som skyltdockan hade 
på sig.  När jag sedan tagit några steg till in i butiken fick man en bra överblick om hur stor 
butiken var och hur mycket kläder som faktiskt fanns. Det hängde kläder över allt, antingen 
på raka eller runda ”klädhästar” eller på spjut på väggarna. Trots mängden av kläder så fick 
man inte någon känsla av att det var för mycket. Butiken var organiserad på ett sätt som 
gjorde att den ändå kändes ganska luftig och välkomnande. 
 
Något som jag reagerade på väl inne i butiken var att där inte fanns jättemånga stora 
reklambilder på modeller med deras kläder. Där fanns några enstaka och på de som fanns var 
kvinnorna på bilderna smala, långa och unga, det vill säga inga kvinnor med former eller 
grått hår. 
En annan detalj som lades märket till när jag gick runt i butiken, och som också hade dykt 
upp i intervjun med butikspersonalen, var att där fanns en speciell plombering på alla plagg 
som hade storleken 42 och 44.. På den svarta plastbiten som satt fast på galgen stod det 
”Added sizes”. Under tiden som jag gick runt i butiken tittade jag även på prisetiketten på 
några utav plaggen då storleksspannet för just det plagget visade där. Detta gjordes för att få 
en uppfattning om hur många utav plaggen som faktiskt gick upp i storlek 34 eller 44. Den 
generella uppfattning jag fick var att där ändå var en stor del av de plagg som jag kollade på 
som gick upp eller ner till storlek 34 respektive XXL 44. Med tanke på att storleksutbudet var 
ganska brett, så kan det tyckas märkligt att av de nio skyltdockor som fanns i butiken hade 
sju av dem storlek 36 och två av dem storlek 40. 

5.2.2 H&M 
Den observerade butiken är belägen på Kungsgatan i centrala Göteborg. Butiken bär både 
dam, herr och barnkläder i sitt sortiment. Vi valde, som motiveras i våra avgränsningar, att 
endast observera varor och skyltning rörande dam sortimentet. Skyltdockorna som används är 
helgjutna i någon form av vit plast. Dockorna har inga tydliga ansiktsdrag och inget hår. 
Fötterna är gjutna så att de ska passa en klacksko, resultatet blir därför att dockan även utan 
skor står på tå vilket adderar till hennes längd. Jag skulle därför estimera att längden på 
samtliga dockor är ca 185 cm och att de bär storlek 34. När jag kollar vilken storlek på 
kläderna två av skyltdockorna har så varierar det mellan storlek 34-36 på de olika plaggen. 
Det plagg som är i storlek 36 en stickad tröja. De övriga plaggen (byxor och klänningen) är i 
storlek 34. Helhetsintrycket av skyltdockorna är att de är väldigt smala, något som inte känns 
proportionerligt i förhållande till längden. Alla dockor är av samma modell.  
 
I H&Ms dam sortiment sträcker sig storlekarna från 32-44. Det finns ingen 
“plus-size”-avdelning i butiken, inte heller i någon annan av klädkedjans butiker i Göteborg 
(H&M valde år 2016 att ta bort majoriteten av avdelningarna i fysiska butiker)(Lindblom, 
2016). Av 20 stycken vikta jeans i två olika högar på ett bord finns det dock endast ett par i 
storlek 42 respektive 44. Flest jeans finns det av storlek 36 (fem stycken). Om detta beror på 
åtgång eller inköp kan dock inte butikspersonalen svara på. Det finns endast ett fåtal bilder i 
butiken och de är till majoriteten svartvita.  

5.2.3 Gina Tricot 
Den valda butiken ligger vid Brunnsparken i Göteborg och består av två våningar. När man 
kommer in i butiken möts man direkt av tre skyltdockor som står i en samlad grupp. Jag 
noterar direkt att deras kroppar är smala och vi ger en gissning på storlek 34-36 innan jag 
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gick fram och kollade vilken storlek etiketten visade. Plaggen visade en storlek 34 på 
samtliga skyltdockor och dem fanns placerade i ingången av butiken, direkt när man kom ner 
på nedre plan, en vid underkläderna, ett flertal vid jeansen och ett fåtal placerade runt om 
resterande platser i butiken. Jag vill påstå att skyltdockorna har en längd på ca 180 cm och 
noterade att samtliga var skapta så att dem stod på tå vilket självklart utökade deras längd.  
 
Jag möttes inte av ett överflöd av kampanjbilder men butiken har en tydlig jeansavdelningen 
på nedre plan som visar bilder på varje jeansmodell som finns tillgänglig i butiken samt 
bakom kassan hängde det stora reklambilder. Det gick inte att få ett tydligt svar av personal 
om vilken storlek modellen på bilderna hade men enligt oss observatörer anser jag att 
modellen inte hade en större storlek än en 36 och troligtvis en 34. De plagg som är 
tillgängliga i butiken riktar sig till kvinnor och de vanligaste storlekarna finns mellan 34-42 
men det finns några utvalda produkter som sträcker sig till storlek 44. Jag konstaterade att 
butiken inte har en “plus-size” avdelning i sitt sortiment. De plagg som finns i en storlek 44 
hänger utspritt över butiken tillsammans med resterande storlekar av produkten. Jag valde att 
dubbelkolla alla jeansstorlekar och det fanns över 40 olika modeller där vi fann tre som hade 
44 i storlek. Jag är medveten om att det kan ha sålt slut och inte fanns ute i butik just för 
stunden. Något vi noterade var att av en jeansmodell hängde det framme dubbelt så många 
34-36 än vad det hängde framme 40-42, det hängde alltså framme cirka 2 plagg av 40, 2 
plagg av 42 och fyra plagg av 34 och fyra plagg av 36. Jag sammanfattar det som att butiken 
inte har en jämn fördelning av alla storlekar i alla modeller.  

 

 
 

5.3 Resultat av forskningsfrågor 

 
1. Vilket/vilka kroppsideal kommuniceras ut av klädbutiker via skyltdockor, 

klädstorlekar och övrigt skyltmaterial? 
 
 
I de fysiska butikerna kunde ett helhetsperspektiv av skyltdockor, klädstorlekar samt 
skyltmaterial som reklambilder sammanställas och vidare redovisas. Det var tydligt att det 
inte fanns någon bredd på storleken av skyltdockorna i butikerna. Det som framgick av de 
sammanställda observationerna var att medellängden på de observerade skyltdockorna var 
180 cm och att medelstorleken var storlek 34.  Samtliga skyltdockor hade en liknande 
kroppsform med små, runda och högt sittande bröst samt rumpa och ett tydligt mellanrum 
mellan låren. Detaljer som skiljde sig åt mellan skyltdockorna var t ex konturerna av en navel 
eller nyckelben men ett högst rimligt konstaterande kan göras i att samtliga skyltdockor hade 
ett väldigt likvärdigt utseende.  
 
Samtliga tre butiker sålde plagg i storlekarna 34-44, dock blev utbudet tydligt begränsat vid 
storlek 42 och ibland även redan vid storlek 40. Det framgick även i observationerna att 
fördelningen av klädstorlekarna var ojämn. Ju större storlekarna desto mindre plagg finns att 
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tillhandagå. Vid skyltning med bilder (i form av fotografi) återfanns det endast yngre, långa 
och smala kvinnor. I de enskilda intervjuerna var uppfattningen kring bildernas mångfald 
varierande hos butikspersonalen. Butikspersonalen hos H&M (respondent 4.1) upplevde att 
butikens bilder innehöll en variation av kroppstyper vid vissa tidpunkter. Respondent 4.2 och 
4.3 uppgav dock att de tyckte att deras respektive arbetsplats kunde bli betydligt bättre på att 
inkludera fler kroppstyper i skyltmaterial och kampanjer.  
 
Sammanställningen av vilka kroppsideal det är som kommuniceras ut av butikerna blir 
således att den främst visar upp en lång och smal kvinna med attribut och kroppsform som 
ytterst få människor kan känna igen sig i. Även om alla de tre butikerna i viss begränsad mån 
sålde plagg i storlekarna 34-44 så var detta utbud inte någonting som visades upp i den 
kommunikationen som skedde varken via skyltdockor eller bilder. 
 

2. Vilket/vilka kroppsideal upplever konsumenter att klädbutiker kommunicerar ut via 
skyltdockor, storlekssortiment och övrigt skyltmaterial? 

 
 
Det var ingen av fokusgrupperna som upplevde att det inte fanns någon variation på varken 
storlek, längd eller kroppstyp hos någon av exempelbutikernas skyltdockor. “Alla 
skyltdockor är långa, smala och har fasta bröst. De är så smala så att det finns inte” 
(Respondent 2.4). Fokusgrupperna kom efter diskussion fram till att en variation av 
skyltdockors utseende skulle ge en mer verklighetstrogen bild av hur kläderna skulle sitta på 
på olika typer av kroppsstorlekar. Ingen av fokusgrupperna var dock unisont överens om att 
detta var något som skulle leda till ökad försäljning för butikerna. Argumentet som lyftes 
fram var att trots att det fanns en önskan om att det såg annorlunda ut så kvarstår ändå 
faktumet att närvaron av det rådande kroppsidealet är stark. Detta argument styrktes av en 
respondent (3.3) som arbetar på klädföretaget Nelly där hon menade på att vid de försök som 
företaget gjort kring att använda sig att större modeller endast ledde till en markant reducerad 
försäljning av de berörda plaggen. 
 
Fokusgrupperna var enade om att Gina Tricot hade ett väldigt begränsat storleksutbud och att 
plaggen överlag var små i passformen. Det uppgav respondenterna i många fall resulterade i 
att de behövde gå upp en storlek. Diskussionen som fördes kunde likställas Gina Tricots 
klädstorlekar med storleken på kläder som är avsedda för barn vilket gjorde att samtliga 
respondenter uppgav att de allt som oftast undvek butiken. Butikspersonalen (respondent 4.2) 
från Gina Tricot menade dock på att hon inte har uppfattat att kunderna överlag hade svårt att 
hitta rätt storlek i deras sortiment. 
 
Den butiken som enligt respondenterna hade störst storleksutbud var Lindex. Den samlade 
åsikten var att plaggen ofta var större i storleken än hos andra butiker. Butikspersonalen 
(respondent 4.3) från Lindex uppgav att hon inte hade någon specifik uppfattning kring hur 
lätt eller svårt det var för kunder att hitta rätt storlek. Den exempelbutik där storlekarna var 
svårast att sammanfatta var H&M. Synonymt för samtliga respondenter var upplevelsen av 
att olika plagg i samma storlek kunde variera mycket i mått. Respondent 4.1 berättade att 
H&M var den enda klädbutik där hon var tvungen att alltid prova plagget innan hon köpte det 
på grund av att hon aldrig kunde vara säker på om det passade, även om hon köpt samma 
plagg i samma storlek innan. Den intervjuade butikspersonal hos butiken (respondent 4.1) 
uppgav att det ofta hände att kunder inte hittade rätt storlek överhuvudtaget och trodde att 
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detta till viss del  kunde bero på både mått variationen i främst, vad hon uppfattade det som, 
byxor. Ingen av de tre intervjuade butiksarbetarna hade upplevt att en kund utåt sett reagerat 
på eller kommenterat en skyltdockas utseende men samtliga ansåg att de i dagsläget ofta var 
omotiverat smala. 

 
Samtliga respondenter var eniga om att reklambilderna i butik oftast bara innehöll smala och 
långa modeller med “perfekta kroppar”. De ansåg att modellerna borde vara mer 
differentierade och inte vara så retuscherade. De butiker som respondenterna ansåg ibland 
använde sig av större modeller (i t ex reklam för plus-size) porträtterade dessa som käcka och 
glada medan de “vanliga” modellerna nästan alltid framställdes som sexiga och kaxiga i 
onaturliga poser. Den allmänna uppfattningen var att Gina Tricots reklambilder endast 
innehåller smala och unga tjejer, medan H&Ms och Lindexs reklambilder ibland innehöll 
kvinnor med större storlek än 34.  Dock menade respondenterna i fokusgrupp 1 att det blir 
lite dubbelmoral eftersom att de som är “större” fortfarande är normativt smala. En 
respondent drog upp exemplet om att H&M mottagit mycket kritik för att använt sig av en 
modell med storlek 40  när de gjort reklam för sin plus-size kollektion (som tillverkas i 
storlekarna 46-52). “Det är lite som att man bara får synas och ta plats om man är smal, inte 
ens när det ska visas kläder från  plus-size får en plus-size modell visa upp dem” (Respondent 
1.1).  

 
 

3. Vilken effekt ger kommunikationen av kroppsideal i butik på den unga kvinnliga 
konsumenten? 

 
Fokusgrupperna kom fram till att utformningen av skyltdockor överlag förmedlar en upplevd 
förväntan av hur konsumenternas kropp ska se ut. Skyltdockorna utgör en stor del av 
butikernas visuella kommunikation och respondenterna uppgav att utseendet på dockorna 
genererade en negativ känsla. Majoriteten av respondenterna instämde i att skyltdockorna i de 
flesta butiker är orealistiskt smala, vilket i sig innebar att respondenterna sällan eller aldrig 
kände sig inkluderade eller representerade. En respondent (1.2) delade med sig av tankar 
kring en artikel hon tidigare läst som hyllat en butik som valt att använda sig av en 
skyltdocka i storlek 36/38 vilket artikeln refererade till som “kurvig”. Respondenten menade 
på att det fick henne att tänka om angående sin egen kropp som hon tidigare tänkt på som 
smal till att nu betrakta den som till gränsen på tjock och därmed inte bra nog. En annan av 
respondenterna (2.1) berättade att hon tolkade valet av väldigt smala skyltdockor hos butiker 
som att butiken inte tyckte att hon hade en tillräckligt fin kropp för att handla hos dem. 
Effekten av utformningen av skyltdockorna blev således att konsumenten granskade sin egen 
kropp i jämförelse med dockans och då kom fram till att den var för stor. Effekten blev även 
att konsumenten kunde avstå från att prova de plagg som dockan bar, även om hon tyckte att 
det var fina, för att plagget inte skulle sitta alls likadant på hennes kropp. 
 
En annan aspekt som också diskuterades i fokusgrupperna var effekten av de reklambilder 
som exponeras i butik.  
 

“Ser man en bild på ett par jeans som ser snygga ut passar de inte en själv för att 
modellen på bilden har längre ben, mindre/fastare rumpa och då jämför man sig 
med den bilden. Man hade bara velat se en “normal person” som inte posar och 
putar ut med rumpan för det är inte så man ser ut. Då hade man nog känt sig lite 
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mer accepterad och det hade inte varit så stor skillnad med den man jämför sig 
med”. (Respondent 3.1) 

 
 
Citatet av respondent 3.1 menar på att bilderna på smala långa tjejer i butiker ger en effekt på 
konsumentens tankesätt kring sin kroppsstorlek. Tanken blev precis som av skyltdockorna en 
negativ tanke kring den egna kroppsbilden och en känsla av att man inte är accepterad. 
Konsumenten menade även att det uppstod en jämförelse mellan sin egna kropp och 
modellen på bildens kropp där konsumenten kände att hon inte kunde nå samma kroppstyp 
som modellens. Den jämförelsen resulterade i att konsumenten inte ville prova plagget då hon 
upplevde att hon inte skulle se lika bra ut som modellen på bilden. Effekten blev att 
konsumenten begränsades i sitt shoppande på grund av de negativa tankar om sig själv som 
hon upplevde när hon såg reklambilden. 
 
När fokusgrupperna diskuterade butikernas klädstorlekar var de alla överens om att det hade 
en direkt påverkan på deras känslor. De känslor som uppstod i t ex provrummet var ofta 
negativa. Att behöva gå upp en storlek i ett plagg var nästan alltid förknippat med ångest 
medan att gå ner en storlek innebar en känsla av att ha åstadkommit något bra. Respondent 
1.1 beskrev att hon kände sig mindre värd som människa när hon behövde hämta en storlek 
större än vanligt. Bakgrunden till den känslan förklarade hon som att akten att behöva gå upp 
en storlek skapade en känsla av att hon var tjock och “alla vet att det är dåligt och fult att vara 
tjock”.  
 
Att en känsla av lättnad och att vara lyckad uppstod när de behövde gå ner en storlek var det 
ingen av respondenterna som hade funderat på anledningen bakom. Det var heller inget 
beteende någon av respondenterna ifrågasatte hos sig själva i och med att de själva inte såg 
det som ett problem utan en naturlig reaktion.  Svaren på de frågorna som rörde fel storlek på 
ett plagg var unisona; att ett plagg är för litet på bredden är värre än om det är för litet på 
längden och likställt med plagg som var för stort. Det vill säga att de positiva känslorna som 
uppstod om plagget var för mindre starka än den positiva känsla som uppstod om plagget var 
för stort i omfång. Alla respondenter var överens om att det plagget som var jobbigast att 
prova var byxor/jeans, det var även det plagget som vid provtillfället oftast skapade ångest. 
När det gällde kroppsbild och kroppsideal associerade alla respondenter orden smal, liten och 
kort med något positivt medan orden tjock, stor och lång var negativt laddade. När ett plagg 
var för litet tolkade respondenterna detta som att deras kropp var “för stor” inte att själva 
plagget var för litet. Tillvägagångssättet för att “komma över” de negativa känslorna var att 
påminna sig själv om att måtten på samma storlek kan variera mycket mellan olika butiker 
och mellan olika plagg i samma butik. Detta var dock en anledning till att deltagarna i 
fokusgrupperna sade sig slutat besöka vissa butiker helt eller undvek vissa butiker när de 
hade en dålig dag. De menade på att risken att plagget de provade var för litet var för stor för 
att de skulle klara av att hantera de negativa känslorna.  
 
 
I aspekten av butik tyckte samtliga deltagare att butikspersonalen i stort sett aldrig ställde 
frågan om ett plagg satt bekvämt utan att frågorna och responsen som förekom vid personlig 
service kretsade kring hur plagget satt på. Respondent 2.2 ansåg att det fanns en ständig 
känsla av att bli granskad och bedömd vid besök i klädbutiker där personalen var mycket 
involverade i shoppingupplevelsen och provning av plagg.  

 
32 



  

 
“Om man provar ett par jeans som sitter jättetight och obekvämt så ber 
butiksbiträdet en att snurra runt och säger “men gud de sitter jättetight över 
rumpan, de måste du ha!”. Men det är aldrig någon som frågar om dem sitter 
skönt? Jag kanske inte bryr mig om de sitter tight över rumpan. De här jeansen är 
så tighta att jag inte ens kommer att kunna sätta mig eller böja mig ner och jag får 
ont i magen för att de sitter åt. Jag ska ha dem i skolan och när jag ska göra saker i 
vardagen, finns det inte viktigare saker än att de sitter tight över rumpan då? Jag 
kanske vill kunna vara bekväm och kunna andas också till exempel”. 

(Respondent 3.1)  
 

 
Efter att fokusgrupperna hade diskuterat kroppsideal i butik fördes samtalet vidare in på den 
ytan i butiken som en större kroppsstorlek kan vända sig till, det vill säga “plus-size 
avdelningen”. Fokusgrupperna kände en irritation över ordet plus size och förstod inte varför 
ordet överhuvudtaget behövde användas eller varför det fanns en avdelning tillägnad till 
större storlekar. Respondent 1.4 menade på att ordet “plus-size” kändes förnedrande då det lät 
som att man inte var en “riktig” eller “normal” kvinna.  Respondent 3.2 menade på att det gav 
negativa känslor för kvinnor att behöva gå till en annan avdelning och att det inte fanns 
samma utbud på det ordinarie sortimenten som det gjorde hos “plus-size” sortimentet. Den 
tredje fokusgruppen hade en gemensam åsikt om att en uppdelningen av storlekar endast var 
missgynnsamt för butiken då det trodde att det ledde till mindre kunder. De respondenter som 
hade handlat på en “plus-size” avdelning förknippade det med ångest och skam över att de 
inte hade hittat sin storlek i det ordinarie sortimentet. Sammanfattningsvis menade 
respondenterna på att de trodde att det skulle gynna butiker att producera alla plagg i alla 
storlekar då det skulle göra att fler konsumenter kände sig inkluderade. Respondent 2.2 
menade på att en separat avdelning med andra plagg i större storlekar sänder ut ett budskap 
av att “är du långt ifrån idealet så ska du inte känna dig välkommen. Du får en liten hörna 
andra kläder eller några enstaka plagg som går upp till din storlek”. Effekten blir då motsatt 
än den effekt det kan tänkas att sändaren/butiken försökt förmedla då det istället leder till en 
känsla av ytterligare exkludering och utanförskap istället för ett känsla av inkludering.  
 
Efter att ha genomfört fokusgrupperna, intervju med butikspersonal samt observationer blir 
slutsatsen att effekten av den upplevda kommunikationen blir stor hos den unga kvinnliga 
konsumenten. Den samlade uppfattningen av den kommunikation som som sker i butik 
rörande kroppsideal var tydlig - klädbutiker förmedlar budskapet att det är en normativ kropp 
som följer det rådande kroppsidealet som är idealkroppen och därmed idealkunden. Detta 
väckte negativa tankar kring konsumenterna kring deras egna kropp. Effekten av detta blev 
att konsumenten undvek vissa butiker eller plagg helt eller vid vissa tillfällen.  
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6. Diskussion 
I detta kapitlet presenteras författarnas egna tankar och åsikter som uppstått under 
processens gång. Den information som hittas i kapitlet är ifrån det insamlade materialet från 
fokusgrupper, enskilda intervjuer, observationer samt från den valda teorin och 
kommunikationsmodell som applicerats.  

 
 
Diskussionen om vad som är ett kroppsideal och hur det kommuniceras måste tolkas och 
föras i en kontext. Vi har i vårt arbete sammanfattningsvis valt att kalla denna kontext för 
“bruset”. Bruset är alla de intryck och inbäddade meddelanden vi får av vår omgivning varje 
dag. I västvärlden utgörs en stor del av dessa intryck av bilder och texter vi tar del av via 
media. Majoriteten av de bilder och texter vi möts av har ett företag som avsändare. I det här 
arbetet har vi fokuserat på den kommunikation som är riktad mot unga kvinnliga 
konsumenter med olika klädföretag som avsändare. Vi tar del av tusentals meddelanden 
riktade till oss som konsumenter varje dag, vad blir effekten av allt detta bakgrundsbrus när 
vi sedan betraktar och möter våra egna och andras kroppar? 
 
Redan år 1997 genomförde Turner, Hamilton, Jacobs, Angood och Dwyer en undersökning 
som visade på att de kvinnor som fick läsa modemagasin (med reportage av modeller samt 
riktad reklam från klädföretag) hade en smalare idealbild än vad de kvinnor som fick läsa 
renodlade nyhetstidningar hade. Undersökningen är ett tydligt exempel på att de personer 
som utsätts för ett monotont meddelande gällande hur ideal kvinnan ska se ut påverkas av 
detta när hon sedan konfronteras med sin egen kropp. Ovanstående undersökning gjordes år 
1997 och är idag över 20 år gammal. Under den tiden har medias närvaro ökat lavinartat med 
resultatet att kanalerna som påverkar finns överallt. Eyal och Te'eni-Harari (2013) fann ett 
negativt samband som visade på att ungdomar som utsattes för en hög grad av 
mediaexponering gav en effekt av en ökad jämförelse samt ett större kroppsmissnöje hos den 
enskilda individen, detta var främst applicerbart på unga kvinnor. Utan verktyg för att kunna 
parera mellan all kommunikation eller möjligheter att avgöra vad som är på riktigt eller inte, 
har effekten av detta blivit ett utbrett kroppsmissnöje hos unga kvinnor.  
 
 
I klädbutik visar sig kroppsideal i form av skyltdockor, storleksutbud och bilder. Mottagaren 
blir då undermedveten triggad till att granska sin egen kroppsbild och jämföra sig med dessa 
idealiserade kroppar som representeras i butikerna. Författarna Rubin, Perse och Powell 
(1985) menar på att sociala jämförelser är en naturlig mekanism hos människor men att det 
finns en gräns till när det börjar bli osunt. En studie visar på att även när betraktaren ser att 
personen/personerna på en bild är digitalt förbättrade så blir det retuscherade utseendet ändå 
det som man strävar efter och jämför sig med (Bissell & Rask, 2010). Idealet individen 
jämför sig mot har med andra ord blivit ouppnåeligt - inte ens personen på bilden ser 
egentligen ut som personen på bilden. De kroppar som visas upp är ofta normativa och ger 
ingen verklighetstrogen eller multifacetterad bild av hur kroppar generellt kan se ut. Det blir 
problematiskt när alla personer ska efterlikna ett och samma ideal då alla människor har olika 
fysiska förutsättningar. Detta resulterar i en jakt på en kropp individen i många fall fysiskt 
sett inte kan uppnå. Risken blir att effekten av detta leder till ett stort självhat och en känsla 
av misslyckande.  
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Genomgripande i vårt arbete med fokusgrupperna var att de själva allt som oftast inte 
reflekterade över att det gällande kroppsidealet inte är representativt för hur en kropp faktiskt 
ser ut. Detta var även ett beteende som deltagarna i fokusgrupperna själva uppmärksammade 
hos sig själva när det gällde skyltdockor i butik. De flesta respondenterna hade inte reflekterat 
över hur skyltdockorna i en butik faktiskt såg ut eftersom att “de alltid bara finns där”. Under 
diskussionens gång blev dock slutsatsen att utseendet på dessa dockor är väldigt märkligt och 
någonting de trodde att de hade påverkats av utan att egentligen tänka på det. För trots att 
medelstorleken bland kvinnor i Sverige är storlek 42 så är butikernas skyltdockor i snitt 
storlek 34 (Svd 2010). Alla respondenter från fokusgruppssamtalen beskriver mer eller 
mindre liknande upplevelser och känslor kring skyltdockornas och modellernas storlekar - en 
känsla av att känna sig otillräcklig och ful i jämförelse. Ur en konsumentsynpunkt menade 
respondenterna att de knappt blir inspirerade av de plagg som exponeras på skyltdockorna då 
de direkt blir medvetna om att plagget inte kommer att sitta på samma sätt på dem själva. I de 
diskussionerna som fördes bland fokusgrupperna föreslogs en enkel lösning på detta - att 
använda sig av skyltdockor och modeller i olika storlekar. Detta för att visa upp att butiken 
inte endast säljer plagg i en storlek och för att få fler konsumenter att kunna relatera och 
känna sig inkluderade. I ett fönster med skyltdockor eller i en kampanj med modeller har 
ingen av dem samma kläder på sig men de är alla i samma storlek. Borde inte en variation på 
även den fronten i själva verket ligga i företagets intresse då de framhäver en så stor del som 
möjligt av deras sortiment?  
 
Vi har under arbetets gång själva slagits av hur märkligt det är av företagen/butikerna att bara 
vilja visa upp sitt sortiment på en kroppsstorlek, dessutom när det är en kroppsstorlek som 
den absoluta majoriteten av de kvinnliga konsumenterna inte har. Det tycks för oss vara ett 
märkligt beslut av företag att så konsekvent utesluta exponering av alla kroppsstorlekar som 
inkluderas i deras sortiment förutom en. Detta blev särskilt påtagligt när vi genomförde 
observationer i butiker. Vad är det för budskap som butiker egentligen vill sända ut genom att 
bara inkludera en kroppstyp i sin visuella kommunikation och hur mottages det meddelandet 
hos konsumenten? Effekten hos de konsumenter som vi via vår valda litteratur och empiriska 
undersökning tagit del av verkar vara negativ snarare än positiv. Till viss del mot butiken 
men till en stor del gentemot sig själva. I samtalen med fokusgrupperna så uppgav många av 
respondenterna att de ofta kunde lämna en klädbutik och känna ångest. Detta för att de 
jämförde hur plagget satt på dem själva med hur plagget satt på någon annan via butikernas 
visuella kommunikation. En anledning till ångesten var att passformen inte var bra (ett plagg 
kanske t ex var lagom i benen men inte över höfterna eller tvärtom). Den största anledningen 
till ångest i butik eller efter ett butiksbesök var att den storlek de tänkte skulle passa vid 
provning var för liten vilket ledde till att de behövde gå upp en storlek. Detta stämmer 
överens med bland andra Kinleys (2010) forskning inom ämnet vars slutsats var att kvinnors 
kroppsbild till viss del påverkas med hänsyn till vilken storlek som de får på sig.  
 
Enligt den tidigare forskning vi tagit del av har det funnits ett flertal studier som visat på att 
en av de tillfällena kvinnor granskar sina kroppar mest kritiskt är i ett provrum (Grogan et al, 
2008; Kinley, 2010). I våra empiriska undersökningar har vi funnit ett stort underlag för att 
styrka resultatet av den forskningen. De starka känslorna av ångest som uppstår i samband 
med att prova ett plagg som visar sig vara för litet var överväldigande och öppnar upp för en 
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diskussion med många olika aspekter. Att inte ha en “tillräckligt” liten kropp är någonting 
som verkar vara förknippat med en stor känsla av skuld. Fler av respondenterna beskrev 
känslan vid behöva gå upp en storlek som att ha gjort någonting fel och att de kände sig 
otillräckliga. Känslan av att behöva en större storlek än vad man först tänkt var alltid 
förknippat med en stor ångest medan att prova ett plagg som var för stort och därmed behöva 
gå ner en storlek gav en känsla av lättnad och att ha åstadkommit något bra. Dessa känslor 
var lika starka hos de respondenter som behövde gå från storlek 34 till 36 som hos de som 
behövde gå från 40 till 42.  
 
Insamlat empiriskt material motsätter sig Boone, Soenens och Braet (2011) teori rörande att 
jämförelsen blir större desto större diskrepansen mellan individen och idealet är. Att behöva 
gå upp en storlek i ett provat plagg innebar ångest även för de respondenter som rörde sig 
mellan de minsta tillgängliga storlekarna. Det är snarare momentet av att behöva öka i storlek 
som verkar vara ångestframkallande, själva storleken är sekundär. Känslan av skuld var 
någonting som var väldigt närvarande i den ångest samtliga respondenter uppgav att de fick 
när de hade provat ett plagg som var för litet, detta var någonting de äldre respondenterna 
hade börjat reflektera kring. Reflektion kring känslan av glädje och lättnad när ett plagg var 
för stort var det dock inte någon av deltagarna som hade ägnat en tanke åt eller ifrågasatt. 
Detta tyder på en indoktrinerad strävan efter en kropp (och därmed kläder) som är bättre och 
vackrare desto mindre den är vilket kan refereras till som brus. 
 
En av respondenterna analyserade tankemönstret genom att hänvisa till de “tjockförakt” hon 
menade på genomsyrar samhället och indoktrinerat redan under uppväxten (respondent 3.1). 
Ordet tjockförakt har en ytterst aktuell innebörd när representation i både klädbutiker samt 
modebranschen i stort diskuteras, detta är någonting som tydligt avspeglas på 
konsumenternas reaktioner i till exempel ett provrum.  
Ytterligare ett exempel på just det tjockförakt som lyftes i samtalet med fokusgruppen är 
strategin att dela upp ett sortiment i “normala storlekar” och “plus-size”. Uppdelningen 
skapar en tydlig distinktion gentemot de kvinnor som behöver en storlek över 42 då de har en 
egen avdelning samt en annan design. Begreppet “plus-size” har diskuterats flitigt i de 
genomförda fokusgrupperna. De allra flesta respondenter i fokusgrupperna har besvarat 
begreppet med en kommentar liknande “varför finns det ens?”. Gemensamt har varit att det 
inte har varit någonting de reflekterat över innan. Responsen var samma som när frågan 
angående storleken på skyltdockor ställdes, det var någonting som alltid funnits med i 
periferin och därför var det inget som hade reflekteras över. Detta knyter återigen samman till 
det respondent 3.1 sa om att tjockföraktet är någonting som vi lär oss redan som barn. Även 
Jean Kilbourne belyste detta genom att konstatera att “"Ett av de största problemen är att det 
på ett sätt inte märks, för att vi är så vana vid det” (Glenza, 2014). En stor del av faran kring 
segregeringen och förminskningen av större kroppar är just att gemene man ofta inte lägger 
märke till det.  
  
Diskussionen kring ordet “plus-size” och hur det kommuniceras ut anser vi är ett resultat av 
det smala kroppsideal som butikerna faktiskt har valt att fokusera på i sin kommunikation. 
Den kroppstyp som kommuniceras ut i butik är begränsad till det smala kroppsidealet och vi 
menar på att det skapar en klyfta mellan butikens kunder samt deras storlekar eftersom alla 
kunder inte kan relatera till det idealet som butikerna kommunicerar ut. Den effekt som 
idealet i butik har på konsumenten blev då en exkludering av större storlekar ur ordinarie 
sortiment och som istället fick en egen avdelning på en mindre yta i butiken. Det som 
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konsumenterna upplevde var att en indelning påverkade utbudet för konsumenterna som 
endast kunde hitta sina storlekar på en “plus-size” avdelning enormt. Butikerna har då gjort 
ett val att exkludera storlekar hos konsumenter med en större storlek än ordinarie sortiment. 
Detta för oss vidare till att vissa butiker som exempelvis Lindex har inkluderat “plus-size” till 
viss del genom att sälja storlek 44 som anses vara där “plus-size” sortimentet tar sin början. 
Lindex har dock valt att inte trycka ihop alla plagg i storlek 44 i en viss del av butiksytan, 
utan dem inkluderar storlek 44 tillsammans med resterande storlekar och låter varje enskild 
design hänga tillsammans. Dock ser vi att Lindex väljer att sätta specialgjorda märkningar för 
de plaggen som är i “plus-size” storlek vilket är ett sätt att göra det enklare för konsumenten 
att med den storleken att hitta rätt. Vi funderar kring om det är nödvändigt att verkligen 
använda sig av dessa märkningar då vi ser att kunden inte påverkas positivt av att sättas i ett 
visst “storleks fack”. Återigen ser vi hur effekterna av en den indelningen som det smala 
kroppsidealet har skapat utvecklas och konsumenterna känner sig fortfarande illa till mods 
när butikerna väljer att märka de större storlekarna i butik. Hade det inte då varit bättre och 
fått alla storlekar att känna sig välkomna om butiken istället hade valt att märka samtliga 
storlekar med en specifik färg eller liknande för att kunderna enkelt ska se vilket plagg som är 
deras storlek. Vi anser det helt förståeligt att konsumenterna tar illa upp och känner sig 
mindre välkomna när butikerna väljer att märka endast större storlekar.  
 
Följderna blir att många konsumenter inte känner att dem kan nå upp till det idealet som 
butikerna förmedlar ut och får dem att känna sig mindre attraktiva och att dem inte passar in i 
butikens målgrupp av kund. Det ligger alltid ett underliggande fokus på att utsidan är 
viktigast och det är något som många unga kvinnor idag väljer att eftersträva under sina 
butiksbesök. Det är inte en enkel uppgift att anpassa sig till samhällets uppmålade bild av den 
perfekta utsidan och pressen av att uppnå den medför en hel del negativa tankar och missnöje 
med sin egna kropp.  
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7. Slutsatser 
Under arbetets gång har många tankar och funderingar kring det valda ämnet växt fram. Vi 
kommer i detta avsnitt att sammanfatta dem samt knyta samman till samtliga 
forskningsfrågor och valda teorier 

 
 
Resultatet av våra utförda metoder visar på att det finns ett tydligt glapp i kommunikationen 
mellan sändare (butik) och mottagare (konsument). De aspekter i butik som vi har identifierat 
som de mest framstående i att förmedla kroppsideal är skyltdockor, diverse reklambilder samt 
storleksutbud. Vidare har även dessa kommunikationsmedel visat sig ha en negativ effekt på 
unga kvinnors kroppsbild. Vi anser att kommunikationen från butik till konsument är ytterst 
bristfällig om det önskvärda budskapet från sändarens sida är att mottagaren ska känna sig 
välkommen och väcka köplust. Samtliga respondenter angav att de sällan provade en större 
storlek om de initialt provat ett plagg som var för litet och att de tappade lusten för att handla 
någonting alls. Samma känslor uppstod om de provade ett plagg som satt annorlunda på dem 
än vad det gjorde på modellen/skyltdockan. Ändå blir storlekarna mindre och skyltdockorna 
tillverkas i mått som snuddar på omänskliga. Strategin bakom dessa beslut bör ifrågasättas 
och även regleras likt annan exponering och handelsvaror.  
 
I vår utvecklade kommunikationsmodell hävdar vi att en stor anledning till butiksatmosfären 
påverkas av det ständiga brus som pågår i form av media och andra samhällsfaktorer. Vi drar 
slutsatsen att bruset är någonting som påverkar alla delar i kommunikationsledet. Det vill 
säga att bruset är en påverkande faktor hos sändaren såväl som hos mottagaren och på 
budskapet i sig. Avslutningsvis blir effekten negativ hos mottagaren.  
 
Något som vi fann intressant i våra fokusgruppssamtal var att många utav respondenterna 
lyfte in media som en del av hur de uppfattar butiker samt betraktade sig själva i en butik. 
Mottagare blir ständigt matade av bilder på smala modeller i media vilket återspeglas i den 
visuella kommunikationen, val av skyltdockor samt storleksutbud. För att kunna bryta 
mönstret anser vi att butiker måste ta sitt ansvar och se till behovet av att känna sig 
representerad uppfylls hos fler kvinnor genom att sända ut ett mer inkluderande budskap. Ett 
tydligt exempel på ett område som kräver en stor förbättring är det sortiment som går under 
begreppet “plus-size”. Vi ställer oss frågande till varför klädföretag från första början 
beslutade sig för att dels skilja dessa storlekar från dem andra men även till varför de valde 
att tillverka plagg i en helt annan design istället för att tillverka redan befintlig design i större 
storlekar. Det ska även tilläggas att vi alla blev förvånade över hur begränsat utbudet och hur 
många konsumenter det är som exkluderas på grund av denna särskiljning.  
 
Begreppet “plus-size” är bara toppen av det berg av tjockförakt som genomsyrar hela vårt 
samhälle. Modebranschen är långt ifrån ensam om att göda detta tankesätt men är utan tvekan 
en stor del av det. Teorin av Boone, Soenens och Braet (2011) grundade sig i att desto större 
skillnad det är på individens kropp och den kropp/det ideal individen jämför sig med desto 
större blir de negativa tankarna om individens egna kropp. Vi finner att denna teori till stor 
del stämmer men konstaterar även att de individer som ligger närmare idealet lider av de 
effekterna som uppstår kring det ständiga granskandet och jämförandet av den egna kroppen. 
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Cash och Pruzinsky (2004) refererar till en forskning bedriven av Seymour Fisher som menar 
på att människan inte klarar av att skilja sin identitet från sitt utseende, därför är faktorerna 
som påverkar vår kroppsbild oändliga. Det som träffade oss som författare till detta arbete 
starkast var att känslan av att vara mindre värd som människa om man inte passade in i de 
kroppsideal som råder var så pass stark hos många av våra respondenter. Meningen som 
uttalades av respondent 2.3 och löd “det finns ett samband mellan att vara fin och att vara 
älskad och omtyckt” gjorde ett avtryck i oss alla och förde med sig en viss känsla av sorg och 
insikt om att något måste förändras. En stor del av självförakts problematiken kulminerar vid 
butiksbesök och det är därför är det av yttersta vikt att butikerna tar sitt ansvar och bidrar till 
denna förändring. Om inte annat för att vi efter att ha tagit del av tidigare forskning samt 
samlat in eget empiriskt material tror att en sådan kommunikationsmodell skulle gynna både 
varumärkesimage och bidra till ökad försäljning för många klädbutiker.  

7.1 Vidare forskning 
I detta kapitel redogörs författarnas tankar kring vidare forskning och hur denna studie kan 
utveckla vidare nya studier. 

 
 
I vår insamling av empiriskt material har vi varit begränsade till Göteborg, Sverige (med 
undantag för en enskild intervju med VM för Lindex i Norrköping). Förslag på vidare 
forskning skulle därför kunna vara att samla in data från fler städer i Sverige för att få en 
uppfattning om det skiljer sig åt mellan till exempel större och mindre städer. Att även 
genomföra undersökningar i andra västerländska länder/städer hade gett en bättre helhetsbild 
av det som idag benämns som det “västerländska idealet” och om det definitionen är riktig. 
Ett bredare forskningsområde skulle även även kunna inkludera ett större åldersspann och 
undersökning bland andra könsidentiteter än kvinnor.  
 
En bredare undersökning av det västerländska idealet öppnar även upp för liknande forskning 
i de länder som inte är inkluderade i detta. Genom att jämföra data utifrån kulturella aspekter 
tror vi att en mer träffsäker analys och handlingsplan skulle kunna att upprättas. Det klimatet 
som idag berörs av kläder och kroppsideal, är på många sätt osunt och får konsekvenser som 
sträcker sig långt utanför butiken. Mer forskning inom området skulle ge ett mer stadigt 
underlag för eventuella framtida regelverk för att motverka att denna negativa utveckling 
fortsätter.  
 
Då den forskning vi tagit del av (samt den undersökning vi bedrivit) främst fokuserat på 
konsumentens upplevelse skulle det vara intressant att ta del av forskning baserad på 
insamlad data från beslutsfattarna i branschen. Varför ser måttlistor ut som de gör, varför 
delas storlekar upp i “normal” och “plussize” och varför är representationen i 
butik/marknadsföring så smal (i dubbel bemärkelse). I motsats till dessa frågor står 
fenomenet “vanity sizing” som även det skulle ge en djupare förståelse för 
företagen/butikernas agerande och vinst på konsumenternas rädsla inför att behöva gå upp en 
klädstorlek. Forskning inom både beslut och beteende från båda sidorna inom retail (företag 
och konsument) är ett område där glappet är stort. Bredare och djupare undersökningar inom 
området är något som vi tror skulle gynna de aktörer som idag står inför en tuff konkurrens i 
en bransch som dessutom genomgår ett paradigmskifte. Att förstå och utforma sin 
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verksamhet efter konsumenten är nyckeln till lönsamhet och det bör därför ligga i företagens 
intresse att både ta initiativ och ta del av sådan forskning.  

8. Begränsningar 
Här redovisas de initiala begränsningar som funnits i arbetet med uppsatsen samt de 
begränsningar som uppstått längst vägen.

 
 
I insamlingen av den empiriska data var en de begränsningar som uppstod storleken på 
fokusgrupperna. Enligt Bryman och Bell (2013) var rekommendationen att varje fokusgrupp 
skulle bestå ut av minst sex deltagare (maximalt antal angavs ej konkret utan angavs i boken 
som “ej allt för många”). Antalet av sex deltagare motiverades med att det gav förutsättningar 
för att diskussionen skulle bli så bra och givande som möjligt. Omfånget av sex personer var 
därför vår utgångspunkt men visade sig vara svårt att uppnå. Anledningen till detta var att det 
var svårt att koordinera deltagare till fokusgrupperna och finna en tid då alla respondenter i 
respektive fokusgrupp var tillgängliga. Eftersom att deltagandet skedde frivilligt och utan 
ersättning var det även några av respondenterna som hoppade av samma sak som intervjun 
var inplanerad. Det fanns då inte tid att hitta nya deltagare eller att ändra tiden (detta av 
hänsyn till de andra deltagarna). Vi är i efterhand mycket nöjda med den empiriska data vi 
fick ut av våra fokusgrupper men reserverar oss ändå för att ett fullgott antal hade kunnat 
tillföra ytterligare till innehållet.  
 
Som tidigare nämnt i förslag till vidare forskning har detta arbete haft en geografisk 
begränsning som bör tas i beaktning. Det resultatet som redovisats bör läsas och tolkas med 
hänsyn till att samtliga respondenter är bosatta och uppvuxna i Sverige och präglade av 
västerländsk kultur och västerländsk media. Vi välkomnar vidare forskning inom området där 
både en större geografisk yta, olika kulturer, fler åldersgrupper samt andra könsidentiteter 
undersöks.  
 
I vår urvalsprocess av deltagare till fokusgrupperna valde vi att endast utgå från ålder samt 
plats (då intervjuerna hölls i Göteborg var deltagarna tvungna att bo där eller ha möjlighet att 
ta sig dit). Vi hade därmed inte en storleksmässig faktor med i beaktning undet vårt urval. De 
respondenter som deltog i fokusgrupperna varierade i kroppsstorlek, dock var det ingen av 
dem som var begränsad till att enbart behöva handla kläder som kategoriseras som “plus 
size”. Vissa av respondenterna hade behov av att handla vissa plagg på sådana specialiserade 
avdelningar/butiker men konsumerade även kläder hos butikskedjor med endast “vanliga 
storlekar” (om än mer begränsat).  
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9. Validitet och reliabilitet  

 
Under detta kapitel redogörs det för hur författarna kom fram till uppsatsens validitet och 
reliabilitet. 

 
I denna studie har ett resultat presenterats som på ett konkret sätt har kommit fram till att 
butikens visuella kommunikation leder till negativa effekter hos konsumenten. Effekten av 
det upplevda budskapet hos mottagaren leder i detta fallet till en minskande konsumtion och 
minskad varumärkeslojalitet hos unga kvinnliga konsumenter. Resultatet av arbetet är därför 
av relevans för olika instanser inom textile management.  
 
Valet av metoden att använda både fokusgrupper, observationer samt enskilda intervjuer för 
att svara på arbetets forskningsfrågor anses som en trovärdig metod då det ger en inblick av 
det studerade objektet från flera olika håll. För en ytterligare dimension och ökad reliabilitet 
hade även beslutsfattarna bakom det som slutligen landar i klädbutik behövt inkluderas i 
metoden. 
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Bilagor  
 
Intervjuteman för fokusgrupper: 
 
Vad kommer till tanken när du hör ordet kroppsideal? Hur påverkar tankarna din 
shoppingupplevelse? 
 
Brukar du känna dig representerad i någon av de kroppsformerna som finns synliga i 
butik? T ex på reklamannonser, skyltdockor eller andra bilder som exponeras i 
anslutning till butik.  
Upplever du en stor variation av representation? Om nej: vilken/vilka kroppsformer 
representeras? Om nej: skulle du vilja se en större representation? Varför? 
Om ja/nej: Varför tror du att det är så? Om ja/nej: Känner du att det påverkar dig? 
 
Tycker du att den visuella kommunikationen (t ex bilder i butik och skyltdockor) skiljer 
sig åt hos Gina Tricot, H&M och Lindex? På vilket sätt?  
 
Känner du att du brukar ha lätt att hitta kläder i din storlek i butik? 
Finns det någon butik där du upplever det som lättare/svårare? Förknippar du att prova kläder 
med någon speciell känsla? Om du behöver byta storlek när du provar kläder, väcker det 
olika känslor hos dig beroende om du behöver en större/mindre storlek?  
 
Upplever du att butiksbesök och shopping är förknippat med mest positiva känslor eller 
negativa känslor?  
Varför tror du att det gör det? 
 
Upplever du att du betraktar/tänker på din egen kropp på ett annat sätt när du besökt 
eller provat kläder i butik? 
 
 
Exempel: inom herrmode är alla storlekar likvärdiga i sortimentet, det vill säga att alla 
storlekar som finns tillgängliga t ex finns på samma ställe i butiken och går under 
samma namn. Inom dammode så är storlekar större än L/XL benämnda som “Plus 
Size”. Om det finns tillgängliga så har de en egen avdelning i butiken. Vad är din syn på 
att klädbutiker delar upp sitt sortiment på det sättet?  
Vilka känslor väcker det här hos dig när du hör detta? 
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Intervjufrågor för enskilda intervjuer 
 

1. Vart jobbar du? 
2. Vilken tjänst har du? 
3. Har butiken en “plus-size” avdelning? Om ja: Vad tycker du om det? 
4. Upplever du att kunder har en viss attityd till enskild avdelning för “plus-size”? 
5. Finns det kunder som kommenterar storleken på era skyltdockor? Och vad anser du 

om era skyltdockor i fråga om storlek? 
6. Anser du att er butik har bra inkludering och representation (i form av skyltning, 

bilder osv.) av storlekar? 
7. Upplever du att det är lätt för kunder att hitta rätt storlek i butiken? 
8. Om du fick bestämma, skulle du ändra något i frågan om skyltdockor, annonser 

(bilder) eller storlekar?  
9. Om det finns en “plus-size” avdelning, upplever du att designen skiljer sig åt från det 

ordinarie sortimentet?  
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Informationsbrev till deltagare i fokusgrupperna 
 
Informationsbrev om deltagande i fokusgrupp 
  
Du tillfrågas härmed formellt att delta i en studie som undersöker hur butikernas visuella 
kommunikation påverkar kvinnor i åldrarna 18-28 uppfattning om deras egna kroppsbild. 
Studien görs i samband med ett examensarbete från kandidatprogrammet Textile 
Management på Textilhögskolan. Studien eftersträvar att svara på forskningsfrågorna... 
 

- Hur påverkas kroppsbilden hos kvinnliga konsumenter, i olika åldrar, av de 
kroppsideal som representeras i butikens visuella kommunikation?  

 
- Vilket kroppsideal upplever den kvinnliga konsumenten att det är som inkluderas i 

butikens storleks utbud? 
 
Under forskningsarbetet kommer vi att genomföra samtal med ett antal fokusgrupper i 
åldrarna 18-28. En fokusgrupp är en form av gruppintervju där deltagarna diskuterar fritt 
kring valda teman. Samtliga samtal med fokusgrupperna kommer att spelas in, detta för att 
allt som sägs enligt formalia ska transkriberas. Tänk därför på att tala tydligt och inte tala i 
mun på andra deltagare. Ditt deltagande i studien är konfidentiellt och helt frivilligt. Du kan 
när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
 
Förväntningar på dig som deltagare 
Som deltagare i denna fokusgrupp förväntas du att aktivt delta i diskussionen som förs. Det är 
av yttersta vikt att alla deltagare talar på ett respektfullt sätt mot varandra. Var uppmärksam 
på gränsen mellan att kritisera någons åsikter och att ifrågasätta dem, att ifrågasätta en annan 
deltagares åsikter är en del av att diskutera men vänligen gör det med god ton.  
 
Färdig uppsats 
Deltagandet i studien är som tidigare nämnt helt konfidentiell. Ditt namn kommer inte att 
användas någonstans varken i uppsatsen eller i transkriberingen. Efter slutinlämning  kommer 
arbetet att läsas och bedömas av behöriga lärare anställda hos Textilhögskolan samt 
presenteras inför elever på årskurs tre av Textile Management programmet.  
Examensarbetet kommer även att publiceras på internet via universitetets databas.  
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