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Abstract 

Victoria’s Secret grundades 1977 i Kalifornien, USA. Idag har märket, som främst säljer 

underkläder, nått en enorm popularitet. I USA finns det, hösten 2014, över 1 000 butiker. 

Företagets främsta sätt att marknadsföra sig på är genom dess modeshow – The Victoria’s Secret 

Fashion Show - som sänds en gång per år på CBS. Den påkostade showen blandar 

modevisningen, som är uppdelad i ett antal olika teman, med uppträdanden av de för tillfället 

mest populära artisterna. 

     Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Victoria’s Secret använder sig av underhållning 

som strategi för att sälja produkter samt att se vilken roll 2013- års modeshow har i 

uppbyggandet av Victoria’s Secrets varumärke. För att uppnå syftet har en semiotisk bildanalys 

utförts, vilken var baserad på fyra utvalda scener. Bildanalysen är grundad på Roland Barthes 

begrepp denotation och konnotation. Detta är en effektiv metod för att upptäcka och vidare 

studera underliggande strukturer, symbolik och budskap i en te t eller bild. Uppsatsens teori 

baseras p  relevanta begrepp som märkesgemenskap, brand identity och celebrity endorsement. 

     Victoria’s Secret har genom sin show skapat en hybrid mellan en klassisk modevisning och 

ett underhållningsformat. Artisterna, kostymerna och modellerna bidrar till att showen känns mer 

som ett underhållande event än som reklam. Förutom att det är ett sätt för märket att nå en större 

publik så bidrar formatet till att gränsen mellan underhållning och marknadsföring suddas ut. 

     Att rikta uppmärksamheten mot märkets modeller är ett strategiskt drag eftersom det 

framkallar ett publikt intresse, något som märket sedan utnyttjar genom att låta modellerna 

marknadsföra märket på sociala medier. Showen är snarare till för att marknadsföra Victoria’s 

Secret och skapa en nyfikenhet för varumärket än för att marknadsföra enskilda produkter. Detta 

sker genom användandet av olika scener med separata teman för att bygga upp berättelser. I 

berättelserna placerar Victoria’s Secret element och budskap som kan attrahera konsumenter. 

Gemensamt för scenerna är att samtliga på ett eller annat sätt anspelar på publikens önskningar 

och drömmar 

 

Nyckelord: Victoria’s Secret, varumärkesstrategi, semiotisk bildanalys, brand identity, 

säljstrategi, celebrity endorsement 
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1. Inledning 

Victoria’s Secret grundades 1977 i USA, men det dröjde ungefär 20 år innan underklädesmärket 

tog steget upp på catwalken. 1995 hölls den allra första Victoria’s Secret Fashion Show inför en 

utvald publik p  det anrika The Plaza Hotel i New York City (cbsnews.com “Backstage Pass: 

Victoria’s Secret Fashion Show”). Men det var först  r 1999 som modeshowen fick 

genomslagskraft hos allmänheten då en av märkets reklamfilmer spelades upp under Super 

Bowl. Klippet marknadsförde modeshowen som skulle visas live 72 timmar senare på Victoria’s 

Secrets webbsida. Den 30 sekunder långa reklamfilmen ledde till att över en miljon människor 

besökt deras webbplats inom loppet av några timmar. År 2001 hade showen expanderat och 

visades för första g ngen p  TV (nytimes.com “Victoria’s Secret on TV: Another First for 

Women”). Sedan dess har miljontals människor varje december lockas att ta del av en glittrande 

modeshow där några av världens mest kända modeller visar upp utmanande underkläder och 

fantasifulla kreationer på den specialdesignade catwalken medan mode- och kändisvärlden trängs 

på första parkett för att få ta del av detta. Modellerna som deltar anses vara några av världens 

vackraste kvinnor och går under epitetet Victoria’s Secret Angels. Flera av dem är också 

kontrakterade ambassadörer för märket. Varje års show innehåller dessutom uppträdanden med 

populära artister parallellt med modeshowen. Victoria’s Secret är därmed ett ständigt aktuellt 

märke som är unikt i sitt slag. 

  Vi ville studera ett starkt varumärke med en tydlig kommunikation. Vi fick idén att 

fokusera uppsatsen p  Victoria’s Secret i samband med att de öppnade en butik p  Hamngatan i 

centrala Stockholm. Eftersom vi båda hade sett showen kom vi fram till att märket med sin 

nischade kommunikation lämpade sig väl för studien och att showen skulle utgöra ett givande 

och roligt material. Vi blev nyfikna p  varför Victoria’s Secret genomför denna jättesatsning, hur 

showen är genomförd samt vad den kan tänkas tillföra märket. 

  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Victoria’s Secret använder sig av underh llning 

genom 2013- rs Victoria’s Secret Fashion Show som en strategi för att sälja produkter. Syftet är 

även att se vilken roll showen har i uppbyggandet av Victoria’s Secrets varumärke. Vi menar att 

denna typ av modeshow är ett grepp som Victoria’s Secret är ensamma om, det finns ingenting 

liknande i branschen som f tt denna typ av popularitet och status. Victoria’s Secrets modeshow 
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skiljer sig från hur modevisningar traditionellt sett brukar se ut. Med traditionell modevisning 

syftar vi till visningar där produkterna är i fokus och där modellernas uppgift på det stora hela 

endast är att visa upp dessa. Victoria’s Secret har i sin showkombinerat klassisk modevisning 

med inslag från såväl modern tv-underhållning, som realityformatet från exempelvis dokusåpor, 

med artistuppträdanden. Kostymerna och showens olika teman för tankarna till ett mer klassiskt 

underhållningsformat; teatern. Genom denna kombination skapar märket en ny och spännande 

underhållningshybrid. Denna hybrid är intressant ur ett mediesammanhang eftersom den är så 

säregen men också gångbar med tanke på showens popularitet. 

 

1.2 Frågeställningar 

-          Hur använder sig Victoria’s Secret av underh llning som en säljstrategi? 

-          Vilken funktion har showen i uppbyggandet av Victoria’s Secrets varumärke? 

  

1.3 Material och avgränsningar 

Uppsatsens primära empiriska material är Victoria’s Secret Fashion Show 2013 som  terfinns i 

sin helhet på Youtube.com. Vi har valt att endast undersöka en show istället för att göra en 

jämförelse mellan tidigare års versioner. Detta för att kunna gå in på djupet av 2013-års show 

och genomföra en fullständig semiotisk bildanalys med hjälp av begreppen denotation och 

konnotation. Anledningen till att vi inte har kunnat använda oss av 2014-års show är att showen 

sänds i december varje år och denna uppsats skrivs från och med november 2014. Vi har valt den 

senast tillgängliga showen för att ändå vara så aktuella som möjligt, och för att de modeller som 

vi kommer ta upp i uppsatsen är lika välkända idag som för ett år sedan. 

     Eftersom en av de valda scenerna i bildanalysen syftar till att uppmana tittarna att uppsöka 

Victoria’s Secrets hashtag p  sociala medier s  faller det sig naturligt att undersöka märkets 

förhållande till dessa. Vi ämnar inte att undersöka hur märket marknadsför sig på sociala medier 

eller hur innehållet på dessa ser ut, utan målet är att förstå varför det kan finnas ett intresse från 

Victoria’s Secret sida att f  tittarna att engagera sig under hashtagen, samt vad sociala medier har 

för betydelse i uppbyggandet av varumärket. 

   Vi kommer inte att gå in på det som rör märket utöver showen, förutom med mindre 

kompletterande uppgifter där vi anser att det är nödvändigt för den större förståelsen av 

uppsatsen. Vi kommer alltså inte skriva om Victoria’s Secrets butiker, andra produkter utöver 
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underkläderna och det som ses i showen, eller deras hemsida. Dock kommer vi att ge en 

beskrivning av märket under rubriken “Bakgrund”. 

   Uppsatsen syftar inte till att djupare undersöka underliggande maktstrukturer i form av 

genus, etnicitet och klass. Detta val grundar sig i att det redan finns en hel del tidigare forskning 

inom omr det kopplat till Victoria’s Secret som analyserar detta. V rt fokus ligger istället på hur 

märket kommunicerar med publiken genom sin modeshow och hur de använder sig av 

underhållning för att sudda ut gränserna för vad publiken uppfattar som marknadsföring. 

  Vi har valt att begränsa den semiotiska bildanalysen till fyra scener, vilka blivit utvalda 

då de upplevs som showens nyckelscener. Dessa fyra scener har vi döpt till 

“Barndomsdrömmar”, “Änglarna och Sociala Medier”, “Parisian Nights” och “Snow Angels”. 

De två första utspelar sig backstage och ger en mer personlig bild av modellerna och arbetet som 

pågår med showen och dess marknadsföring, medan de två senare är två av showens teman där 

modellerna går på catwalken. Genom att begränsa urvalet kan vi, som tidigare nämnts, gå in 

djupare på varje scen och studera denotationen och konnotationer på ett mer djupgående sätt än 

om vi hade valt att studera showen ur ett övergripande helhetsperspektiv. (Ska vi lägga till något 

om nyckelscener eller bara strunta (“glömma” typ) i det?) 

     Som material och källa till den semiotiska bildanalysen och begreppen denotation och 

konnotation kommer vi att använda oss av Roland Barthes te t “Rhetoric of the Image” i Image, 

Music, Text (1977a).                   

  

2. Bakgrund 

 

2.1 Varumärket Victoria’s Secret 

Victoria’s Secret, hädanefter VS, grundades 1977 i Kalifornien, USA, av Roy Raymond och 

hans fru Gaye. Idén till företaget fick Roy Raymond då han skulle köpa underkläder till sin fru 

och insåg att det varken fanns några fina eller mer utmanande damunderkläder som kunde nyttjas 

till vardags. Utbudet bestod av praktiska och funktionella plagg som skulle göra att kvinnan 

framstod som “naturlig”. De finare underkläderna var reserverade till smekm naden och 

speciella tillfällen. Dessutom kände sig Roy Raymond obekväm i butiken då han upplevde att 

butikspersonalen tittade anklagande och dömande på honom; en man som rörde sig bland 

damunderkläderna. Raymond insåg att han inte var ensam, det fanns många fler män som 
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upplevde samma obehagskänslor kring detta. Därmed föddes idén till Victoria’s Secret, som fr n 

början vände sig till män som skulle handla underkläder till sina fruar och flickvänner (slate.com 

“Happy Ending, Right?”). Företaget tillhandahöll redan fr n början underkläder i fysiska butiker 

och via postorder (nytimes.com “An Elegant Kid’s Store Fails”). Paret sålde under början av 

1980-talet VS till företaget Limited Stores Inc., vilket idag omvandlats till koncernen L Brands 

(lb.com “About Victoria’s Secret”). Efter uppköpet gjordes butikskonceptet om; fr n att VS haft 

en butiksinredning som påminde om en viktoriansk bordell med röda tunga sammetstyger, 

silkesdraperier och mörkt trä samt bilder i sin katalog på modeller i utmanande underkläder och 

poser vilka förde tankarna till pornografi; till att VS öppnades upp, fick en ljusare och klassiskt 

brittisk stil och riktade sig till kvinnor som konsumenter istället. Även katalogen fick en 

renovering och bilderna började påminna mer om sådana som publicerades i modemagasin. Det 

brittiska temat övergavs delvis under början av 2000-talet, men VS har behållit sitt fokus på 

kvinnliga konsumenter i sin stil och inredning (slate.com “Happy Ending, Right?”). 

    Victoria’s Secret är idag ett av de ledande märkena i sin kategori (lb.com “About 

Victoria’s Secret”). VS säljer underkläder, badkläder, damkläder, träningskläder och 

sminkprodukter, inklusive parfymer. Märket säljer sina produkter via sin hemsida 

www.victoriassecret.com, via sin postorderkatalog, samt i sina egna butiker världen över. Deras 

katalog skickas ut i över 390 miljoner e emplar varje  r (lb.com “About Victoria’s Secret”). I 

USA finns de idag (hösten 2014) i över 1 000 VS-butiker. Sedan 2014 finns märket, förutom i en 

liten butik ute p  Arlanda, även i centrala Stockholm (victoriassecret.com “Store Locator”). 

   På L Brands hemsida uppges det att Victoria’s Secret har en nettoförsäljning p  1 363 

miljoner dollar, baserat på uppgifter från 2014-08-02 (lb.com “About Victoria’s Secret”). Märket 

vänder sig till en bred målgrupp, och köps av både män och kvinnor i blandade åldrar, dels för att 

användas själv, och dels för att ges bort som presenter. VS profilering till det feminina med rosa 

och pasteller, samt guld och glitter, syns i alltifrån butikernas inredning, till sminkprodukternas 

utformning och design, till påsarnas design i rosarandigt med loggan tryckt i guld. 

  L Brands äger ocks  PINK, vilket är en underlinje till Victoria’s Secret. PINK har alltid 

ett eget tema i VS Fashion Show. PINK introducerades i början av 2000-talet av VS och riktar 

sig till en yngre målgrupp, från 15 år och uppåt. Underlinjen uppkom för att fånga in och bygga 

band med yngre konsumenter, för att sedan kunna föra över dem till märkets mer “vu na” linjer, 

bland annat Angels och Very Sexy, då de blivit lite äldre. PINK tillför märket en mer ungdomlig 
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approach, och breddar målgruppen än mer (fastcodesign.com “Victoria’s Secret Loses 

Trademark Battle Over “Pink” Brand”). 

     Namnet Victoria’s Secret har diskuterats; vem är Victoria och vad är hennes hemlighet? Den 

populäraste och mest troliga förklaringen är att namnet refererar till den brittiska drottning 

Victoria som regerade under 1800-talets viktorianska era. Drottningen var känd för sin prydhet 

och kyskhet, och därför skulle hennes “hemlighet” vara att hon bar raffinerade och utmanande 

underkläder under sina strikta klänningar (Ajde och Hansson 2010:35). Namnet blir till en lek 

med det förbjudna och spännande som uppstår då motsatser möts. 

  

2.2 Victoria’s Secret Angels 

VS har knutit till sig flera toppnamn inom modellbranschen, däribland modeller som Adriana 

Lima, Alessandra Ambrosio, Doutzen Krous och Candice Swanepoel. De modeller som anses 

vara viktigast för märket erbjuds att bli s  kallade Victoria’s Secret Angels (hädanefter: änglar). 

Änglarna fungerar som ambassadörer för VS och deltar under året i flera evenemang och 

lanseringar av nya produkter, vilket ökar märkets popularitet och fungerar som ett steg i märkets 

marknadsföring (vsallaccess.victoriassecret.com “VS All Access”). Änglarna är ocks  aktiva p  

olika sociala medier så som Instagram, där de kontinuerligt visar bilder från sina plåtningar med 

VS, filmklipp från tidigare modeshower, och påminner publiken om när årets show börjar närma 

sig. Dessa modeller är oerhört viktiga för VS märkeskommunikation då de förutom att addera 

prestige till varumärket även fungerar som en brygga mellan VS och kunden. 

   Forbes.com skriver i sin artikel ”The Second Life of Victoria’s Secret Models” om hur 

VS sätter in ett PR-team bakom varje ängel, vilka kommer med råd och styrning angående vilka 

evenemang och mediesammanhang änglarna ska delta i, hur de ska hantera sina medierelationer 

samt relationer till olika produkter och andra företag (forbes.com ”The Second Life of Victoria’s 

Secret Models”). Med största sannolikhet skriver änglarna allts  p  kontrakt ang ende vad och 

hur ofta de ska uppdatera sina sociala medier-konton - vi tror inte att VS lämnar någonting åt 

slumpen. Det säger sig självt att de inte får publicera något negativt om VS eller något som kan 

skada varumärket. 
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2.3 The Victoria’s Secret Fashion Show 

VS främsta sätt att marknadsföra sig på är genom dess modeshow – The Victoria’s Secret 

Fashion Show - som sänds en gång per år på CBS, varje gång ifrån en ny värdstad. Showen 

blandar modevisningen, som är uppdelad i ett antal olika teman, med uppträdanden av de för 

tillfället mest populära artisterna. Bland annat har Justin Bieber, Rihanna samt gruppen Black 

Eyed Peas uppträtt (vsallaccess.victoriassecret.com “Fashion Show”). 

  I showen visar modellerna upp märkets underkläder blandat med kreativa och fantasifulla 

kreationer som följer temat för visningen. Varje år väljs en av änglarna ut för det prestigefyllda 

uppdraget att bära årets Fantasy Bra, en bh klädd i ädelstenar. 

      2013-års modeshow, som är den vi valt att basera vår studie på, gick av stapeln i New York i 

december 2013. Showens se  teman var “British Invasion”, “Shipwrecked”, “Parisian Nights”, 

“Birds of Paradise”, “PINK Network” samt “Snow Angels”. Publiken underhölls av live-

uppträdanden från Taylor Swift, Fall Out Boy, A Great Big World och Neon Jungle 

(Huffingtonpost.com “Victoria’s Secret Fashion Show 2013”). 

      Modellen Candice Swanepoel fick äran att bära det årets Fantasy Bra, som bar namnet Royal 

Fantasy Bra, och var den dyraste någonsin med ett värde på tio miljoner dollar. Bh:n, som 

kommer med ett matchande bälte, var specialdesignad för VS av den anrika juveleraren 

Mouawad som har designat smycken sedan 1890-talet. Det glittrande setet bestod av mer än 

4200 rubiner, blå och gula safirer, diamanter samt en enorm päronformad rubin 

(vspressroom.com “Victoria’s Secret Fashion Show 2013”). 

  

3. Tidigare forskning 

Vi har hittat tre uppsatser som vi har studerat närmare; “Jag vill också vara en ängel” - en 

kvalitativ studie av Victoria’s Secrets underkläder av Linamaria Hagström (2012), Victoria’s 

Secret- modellen, den perfekta kvinnan? En undersökning av den kvinnliga diskursen och 

kvinnors syn på ideal av Amanda Rutgersson och Isabelle Lacotte Olsson (2013) samt Hur ett 

företag använder storytelling  för att bygga upp ett varumärke - en fallstudie av varumärket 

Victoria’s Secret av Karolina Ajde och Maria Hansson (2010). Hagströms samt Ajde och 

Hanssons uppsatser är skrivna på kandidatnivå medan Rutgersson och Lacotte Olssons är på 

grundnivå. 
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 Hagström samt Rutgersson och Lacotte Olssons uppsatser utgår ifrån ett genusperspektiv 

och ämnar undersöka huruvida VS bidrar till att den kvinnliga kroppen exponeras och 

objektifieras. Båda kommer fram till att de anser att VS upprätthåller bilden av kvinnor som 

objekt vilka är till för att betraktas av sin omgivning. Hagström menar att den kvinnliga kroppen 

blivit till en egen genre i den västerländska kulturen och att Victoria’s Secret därför kan 

exponera den samt att VS kläder och underkläder är tillverkade för att vara estetiskt tilltalande, 

inte för att vara funktionella. Hon menar även att Victoria’s Secret har byggt upp en 

symbolkommunikation med vilken de sänder ut löften om att konsumenten genom att konsumera 

deras plagg kommer närmare bilden av den ideala kvinnan. 

  Rutgersson och Lacotte Olssson har genomfört åtta kvalitativa intervjuer med kvinnor i 

åldern 20-25 för att se om, och hur, de påverkas av medias stereotyper. De kommer fram till att 

det råder en motsättning då de intervjuade vittnar om hur de dels vill framstå som unika individer 

som går sin egen väg, samtidigt som de vill passa in i samhället och i medias mall för vad som 

betraktas som rätt och fel för en kvinna. Författarna menar att det existerar flera diskurser i 

samhället för hur kvinnor “ska” vara, vilket skapar en osäkerhet i kvinnans identitetsskapande. 

  Dessa två uppsatser är båda högst relevanta och det bör finnas kritiska studier kopplade 

till kön, genus och identitet eftersom VS är ett märke som exponerar den avklädda 

kvinnokroppen i sin marknadsföring. VS varumärke har nått en enorm popularitet och når ut till 

miljontals unga kvinnor som kan påverkas av de ideal som förmedlas. De har ett stort ansvar och 

bör ifrågasättas. Däremot har vi sett att det redan har genomförts ett flertal studier samt skrivits 

flera tidningsartiklar med denna vinkling om VS, och vi vill studera märket ur ett annat 

perspektiv. 

  Ajde och Hanssons uppsats behandlar begreppet storytelling och dess relevans för ett 

företags varumärkesuppbyggnad. Författarna kommer fram till att VS använder sig av kopplingar 

till den viktorianska eran i sitt historieberättande om märket. Uppsatsen om storytelling kan vara 

relevant för vårt arbete beroende på vilka slutsatser vi drar efter att ha genomfört analysen av 

showen. 

  

4. Teoretisk ram 

Uppsatsen kommer att utgå ifrån de teoretiska begreppen märkesgemenskap, brand identity och 

celebrity endorsement. Vi har valt att utgå från VS märkeskommunikation genom dessa begrepp 
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då vi ämnar undersöka hur märket använder sig av sin show som en säljstrategi kopplat till dessa 

termer. Detta beror dels på att vi tycker att det skulle vara intressant och dels för att vi inte hittat 

någon specifik forskning med denna vinkling, vilket bidrar till att forskningsområdet känns 

spännande. VS är ett starkt varumärke med en genomarbetad och tydlig 

varumärkeskommunikation. Märken med en klar och bestämd kommunikation lämpar sig för den 

här typen av studier eftersom de uppenbarligen har flera bakomliggande idéer och tankar med sin 

kommunikation. 

  Med märkesgemenskap syftar vi till att VS show fungerar som ett sammanhållande kit 

för hela varumärket då publiken upplever en gemenskap; dels med modellerna som deltar, dels 

med publiken samt de man själv ser på showen med, till exempel vänner och familj. Brand 

identity är den bild VS jobbar på att förmedla till omgivningen av sig själva som företag och 

varumärke. De önskar att publiken ska motta denna bild på rätt sätt och återspegla samma 

värdeord om VS som företaget sänt ut. Vi kommer också kort beskriva begreppet brand image, 

vilket är hur konsumenterna uppfattar märket i verkligheten.  

  Vi kommer med hjälp av celebrity endorsement att fokusera på änglarnas betydelse för 

showen och för VS, liksom användandet av artister som uppträder under showen, samt 

betydelsen av att kändisar befinner sig i publiken. I och med detta kopplas flera starka 

varumärken samman vilket resulterar i att de adderar mer prestige och status till varandra. 

Celebrity endorsement bidrar också till att showen innehåller både yta och djup. Detta lockar mer 

publik och press som uppmärksammar VS varumärke. Änglarna fungerar som en dragningskraft 

till varför så många väljer att se showen, och det kan upplevas som både spännande och roligt att 

se dem gå på catwalken och även få följa med bakom kulisserna. 

  Varje teoretiskt begrepp förklaras utförligare under respektive rubrik här nedanför. 

  

4.1 Semiotisk bildanalys 

Enligt semiotiken ingår människor över hela världen, och i alla tider, i betydelseprocesser, vilka 

är med och bidrar till att deras liv och tillvaro får en mening (Drotner mf.l. 2000:182). Genom att 

vi hela tiden tolkar verkligheten kan vi lära oss att orientera i den och på så sätt uppfylla och 

tillfredsställa de sociala och biologiska behov vilka vi föds med (Drotner mf.l. 2000:182). Det 

vill säga, vi försöker skapa en förståelse av vår omgivning och av oss själva genom att tolka våra 

upplevelser genom användandet av olika tecken. Med hjälp av semiotiken skapar vi betydelser 
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av dessa tecken, och använder dess redskap till att tolka kulturen i sin helhet (Drotner mf.l. 

2000:182f). Själva ordet semiotik har sitt ursprung i det grekiska ordet semaion som betyder 

tecken. Inom praktiken studeras såväl produktion och användandet av tecken liksom hur 

individer ser och tolkar tecken (Eriksson & Göthlund 2012:41f). 

 En bilds tecken består av ett uttryck och ett innehåll. I bilden finns också olika koder: 

bildkoder samt språkkoder. Det är koderna som organiserar tecknen och ger dem mening, och 

därmed bygger dessa koder på de konventioner som en kultur eller subkultur har (Eriksson & 

Göthlund 2012:43). 

  I en semiotisk bildanalys tolkas varje del i bilden för sig. Bilden som helhet är tecknet, 

och denna är uppbyggd och bestående av ett flertal betydelsebärande element, där vart och ett av 

dessa analyseras och sätts i relation till varandra samt till bildens övergripande kontext (Eriksson 

& Göthlund 2012:44). 

  

4.2 Denotation och konnotation 

Roland Barthes menar att det finns två nivåer av mening: denotation och konnotation. I en 

denotativ analys undersöker man vad bilden föreställer; man bestämmer bildens grundförståelse. 

Det går ut på att man på ett neutralt och sakligt sätt beskriver vad som förekommer på bilden. I 

en konnotativ analys identifieras bildens merbetydelser; man försöker utläsa bildens kulturella 

betydelser och värdeladdningar. Den konnotativa analysen är en mer subjektiv tolkning av bilden 

(Eriksson & Göthlund 2007:38). 

   Barthes skriver om “imitative arts”, vilket innefattar dessa tv  meddelanden; det 

denotativa och det konnotativa (Barthes 1977a:17). Det denotativa är detsamma som det tittaren 

ser genom den antropologiska blicken; det som betraktaren ser med sina egna ögon, och vad alla 

som ser på bilden neutralt kan säga att de ser (Drotner m.fl. 2000:203). Det konnoterade 

meddelandet är det sätt som samhället i en viss utsträckning kommunicerar vad det tycker om det 

(Barthes 1977a:17). 

  

4.3 Brand Identity 

Anders Bengtsson och Jacob Östberg skriver i Märken och människor (2009) att det finns ett 

viktigt samband mellan symbolik och konsumtion. De beskriver hur människor konsumerar 

produkter av andra skäl än bara för de funktionella egenskaperna. De menar att de symboler ett 
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märke kommunicerar är minst lika viktiga, då dessa är viktiga för vår självuppfattning 

(Bengtsson & Östberg 2009:25-26). Även Miriam Salzer-Mörling och Lars Strannegård 

bekräftar detta då de i Identitet: Om Varumärken, Tecken Och Symboler (2002) skriver att 

människor inte enbart konsumerar materiella varor utan även tecken och symboler (Salzer- 

Mörling & Strannegård 2002:153). Den amerikanska forskaren Susan Fournier introducerade 

relationsteori i konsumentforskningen. Hon menade att konsumenter faktiskt skapar ”riktiga” 

relationer till märken, de tillskriver dem mänskliga egenskaper och personligheter (Bengtsson & 

Östberg 2011:68-70). Därmed kan vi koppla samman märket IKEA till vissa egenskaper, medan 

Ralph Lauren förmodligen anses besitta helt andra personlighetsdrag. 

   Bengtsson och Östberg skriver att tidigare var en persons identitet mer given och 

bestämdes utifrån praktiker som social klass, utbildning och yrke. Idag har dessa faktorer inte 

lika stor betydelse och människor har i större utsträckning möjlighet att själva påverka formandet 

av sin identitet. Vad vi konsumerar har blivit en viktig faktor för hur vi uppfattar oss själva och 

hur andra uppfattar oss. I och med detta har märken kommit att bli viktiga resurser i vårt 

identitetsskapande; man väljer de märken som stödjer det sätt på vilket man vill att andra ska 

uppfatta en (Bengtsson & Östberg 2009:59). Det blir således viktigt för varumärken att skapa ett 

brand identity (märkesidentitet): en identitet som de vill förmedla till kunden och som denna 

sedan kan identifiera sig med eller åtminstone vilja vara en del av (Bengtsson och Östberg 

2011:35). Identiteten beskrivs vanligen som företagets kärnvärden, vilka kommuniceras ut 

genom exempelvis reklam, design och logotyper. Detta är ett sätt för märket att konkurrera på 

marknaden och skapa en unik profil som kunder kan attraheras av. Det handlar om att ladda 

produkterna med någonting utöver produkten i sig, att ge värde och mening till massproducerade 

varor. Detta sker ofta genom användandet av berättelser (Salzer-Mörling & Strannegård 

2002:154-155). Dessa berättelser brukar benämnas som storytelling. Varumärken som har 

förmågan att tala till konsumenternas fantasi och som kan inspirera och stimulera dem kan få 

samma betydelse och känslomässiga effekter som andra varianter av populärkultur: musik, film 

och böcker (Bengtsson & Östberg 2009:141). 

   För att ge ett varumärke en egen karaktär behövs det n gonting som människor kan 

relatera till, en slags personlighet. Det sker genom att märket tilldelas en talesman eller en 

frontfigur, denna kan vara antingen verklig eller symbolisk (Ajde & Hansson 2010:14). 
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  Brand identity handlar sammanfattningsvis om hur ett märke vill att konsumenterna ska 

uppfatta det och med vilka värden det hoppas bli förknippat med. Brand image å andra sidan 

handlar om hur märket i realiteten uppfattas av konsumenterna. Det optimala från märkets sida är 

givetvis att dessa två stämmer överens men så är inte alltid fallet (Bengtsson & Östberg 

2009:35). Dahlén och Lange skriver att om ett företag har kunskap om målgruppen, det vill säga 

attityder, normer och värderingar, ifall de vill ha information om märket eller inte, samt vilken 

information, leder detta till ökade möjligheter att med hjälp av rätt kommunikation nå ut och 

skapa rätt brand image (Dahlén & Lange 2009:12-20). 

  VS har genom sin show ett gyllene tillfälle att förmedla märkets identitet på. Det är 

ovanligt att ett märke lyckas få publiken att uppmärksamt och med entusiasm följa vad som i 

själva verket är en timmes lång reklamfilm för märket. I vanliga fall kan reklamfilmer skapa 

irritation för att de uppfattas som påtvingade och för att publiken är medveten om dess 

underliggande syfte, vilket är att sälja produkter eller tjänster. Risken är stor att tittarna försöker 

bli kvitt reklamen genom att byta kanal eller trycka bort ett reklamklipp på internet, och därför 

har märket ofta bara en begränsad tid på sig att få ut sitt budskap. 

  Problem kan uppstå om publiken inte uppfattar eller inte håller med om de budskap som 

märket försöker förmedla, utan drar helt andra slutsatser utifrån vad de ser. När tittarna ser VS 

show kanske de inte alls känner sig inspirerade att efterlikna de vackra och självsäkra änglarna 

utan istället drar slutsatsen att märket bidrar till en unken kvinnosyn då VS utnyttjar modellernas 

halvnakna kroppar i ett kommersiellt syfte. I detta fall skulle det finnas en problematik eftersom 

märkets brand identity inte stämmer överens med dess brand image. 

 

4.4 Märkesgemenskaper 

Ofta när märkesgemenskaper diskuteras syftas det till den gemenskap som konsumenten delar 

med andra konsumenter av samma varumärke. Magnus Söderlund beskriver i boken Identitet: 

Om Varumärken, Tecken Och Symboler (2002) att människans behov av att känna gemenskap 

med andra människor är så stort att till och med varumärken kan utgöra inträdesbiljetter till 

sociala gemenskaper. Ibland kan banden till andra medlemmar i en märkesgemenskap utgöras av 

verkliga vänskapsband, ibland är de mer vaga och abstrakta. Söderlund skriver att det kan räcka 

med vetskapen om att det finns andra kunder med liknande intressen som de man själv har för att 

man ska uppleva en känsla av gemenskap. Behovet av relationer kan till och med innebära att 
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människor utvecklar så kallade parasociala relationer. Med en parasocial relation menas att den 

är ensidig istället för ömsesidig. Det kan exempelvis vara så att man sett någon på tv eller följt 

personen på Instagram och känt en gemenskap med denne för att man kanske delar vissa åsikter 

eller känner igen sig i personen (Söderlund 2002:135). 

   Victoria’s Secret använder sig av änglarna för att skapa en gemenskap med 

konsumenterna. Under showen bygger VS broar till publiken genom att tittarna upplever att de 

känner änglarna eftersom de får höra och se personliga detaljer ur dessas liv via bilder och 

berättelser. Sociala medier utgör en viktig del i skapandet av gemenskap mellan medlemmar som 

uppskattar märket, men också för att skapa dessa så kallade parasociala relationer mellan 

konsumenterna och änglarna. I VS Facebookgrupp kan konsumenten få en uppfattning om vilka 

andra som konsumerar och tycker om märket. Gruppen har i nuläget (november-december 2014) 

nära 27 miljoner medlemmar (Facebook.com “Victorias Secret”). Medlemmarna i gruppen kan 

diskutera och utbyta frågor och information med varandra på gruppens sida. Publiken kan också 

följa de enskilda änglarnas “privata” sidor p  Facebook och Instagram. P  dessa sidor f r 

användarna en mer personlig bild av modellerna eftersom de tar del av deras mer privata 

meddelanden och bilder. 

   Söderlund skriver också att medlemmar i en märkesgemenskap skapar ritualer och 

traditioner för att stärka sammanhållningen (Söderlund 2002:135). Många av de som ser showen 

ser den tillsammans med andra människor, på samma sätt som många ser Melodifestivalen eller 

Fotbolls-VM ihop. När människor ser showen tillsammans utgörs märkesgemenskapen av 

verkliga vänskapsband där man dessutom skapat gemensamma traditioner kopplade till märket. 

  

4.5 Celebrity Endorsement 

Celebrity endorsement innebär att ett företag använder sig av en välkänd person för att med hjälp 

av dennes berömmelse och status addera prestige samt ”rätt” värden till varumärket. 

Marknadsföringssättet är vanligt inom mode- och skönhetsbranschen, men även inom flera andra 

branscher, till e empel sportvärlden (businessdictionary.com ”Celebrity Endorsement”). 

Kändisen kan bli talesperson för företaget, vara dess ansikte utåt, synas i företagets reklamer 

samt delta i olika produktlanseringar och event, eller vara inriktad på att marknadsföra en 

specifik produkt. Genom att använda sig av ett välkänt ansikte kan varumärket nå ut och påverka 

en mycket större publik än vad det hade gjort ifall en okänd person använts (education-
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portal.com ”Celebrity Endorsements in Advertising”). VS använder sig av sina änglar i detta 

syfte, samt anlitar populära artister som uppträder under modeshowen, vilka också lockar en 

intresserad publik. Änglarna fungerar som förebilder för många människor, i alltifrån hur de ser 

ut till hur de framställs som privatpersoner. Hamish Pringle skriver i Celebrity Sells (2004) att 

kändisar ger oss idéer om bland annat hur vi ska klä oss, vad vi ska säga och göra, och vad vi ska 

köpa. Detta påverkar oss som konsumenter så mycket att vi, mer eller mindre, undermedvetet, tar 

till oss hur vi ska se ut och hur vi med olika hjälpmedel kan uppnå detta ideal - det vill säga 

kändisen fungerar som ett ideal (Pringle 2004:46). 

    Det är svårt för företag att nå ut i det ständiga reklam- och mediebrus som råder i dagens 

samhälle. Genom att använda sig av välkända personer kan de öka chanserna att fånga kundernas 

uppmärksamhet eftersom kändisen redan är berömd och lätt igenkänd (Pringle 2004:50). 

Kändisen ifråga är även med och skapar en medvetenhet om märket, och kan användas för att 

blåsa nytt liv i det och i dess medieintressen. Kändisen tillför prestige och trovärdighet till 

märket och/eller produkten; ”om X (kändisen) använder sig av det här vill jag ocks  göra det/om 

det är tillräckligt bra för X duger det för mig ocks ” (education-portal.com ”Celebrity 

Endorsements in Advertising). 

   Att änglarna deltar i lanseringsevent och fester som ambassadörer för VS skapar också 

det ett intresse för märket. Kändisar lockar publik och gäster, och även press och fotografer, 

vilka på så vis är med och sprider uppmärksamhet om VS genom bilder och texter (Pringle 

2004:154). Detsamma gäller i valet att använda sig av artister som live-akter parallellt med 

showen. Även dessa framstår som att de tycker om VS och står för deras värderingar och 

produkter, eftersom de valt att uppträda. Artisten och VS varumärken sammankopplas och detta 

adderar det lilla extra till showen. Musik kan vara något väldigt personligt då vi i många fall 

associerar vissa låtar och artister till särskilda minnen och situationer i livet. Att som tittare höra 

en låt som man har ett känslomässigt band till samtidigt som man ser showen skapar en känsla av 

tillhörighet med showen och varumärket (Pringle 2004:135). 

    Inom celebrity endorsement finns flera andra taktiker för att med hjälp av en kändis 

draghjälp stärka ett företags varumärke, kanske skapa uppmärksamhet kring det eller för den 

produkt som ska ut på marknaden, eller för att få konsumenterna att förknippa företaget med mer 

positiva värden. Pringle beskriver hur företag använder sig av produktplacering genom att förse 

kändisar med företagets produkter. I vissa fall sponsrar man öppet kända personer vars karaktärer 
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och individuella varumärken passar bra ihop med de värden som märket vill förmedla (Pringle 

2004:117–129). Även kändiskunder är något positivt och ett av de allra bästa 

marknadsföringssätten eftersom det framstår som väldigt pålitligt; kändisen handlar eller 

använder sig av märket på sin fritid (Pringle 2004:111f). Att låta en kändis som är professionell 

inom sitt område uttala sig och rekommendera en produkt kan också fungera bra, till exempel 

kan ett företag som säljer köksprodukter vilja knyta till sig den berömda och allmänt omtyckta 

tv-kocken Jamie Oliver som talesperson för sina produkter (Pringle 2004:218). Detsamma gäller 

d  företaget l ter kändisen komma med en “bekännelse” i ett uttalande där hon eller han tar 

ställning för produkten och varumärket (Pringle 2004:130). Likaså att genomföra ett samarbete 

med kändisen där denne får designa och producera till exempel en egen kläd- eller 

sminkkollektion för märket, är något som skapar uppmärksamhet i media och bland 

konsumenterna. Många av dessa varor säljs med en limited edition-etikett vilket bidrar till en 

känsla av exklusivitet och av att kunden behöver agera nu för att inte gå miste om detta 

samarbete (Pringle 2004:162f). 

  

Showen anspelar på olika känslolägen, däribland lycka, glädje och kärlek, och på humor, på 

exklusivitet och på professionalitet genom sin underhållning. Detta gör den lockande för 

publiken att titta på, och de känner att det är värt att ägna tid åt att se den. Därmed uppfattas inte 

det underliggande säljbudskapet som påträngande, eftersom det hela är paketerat i ett 

underhållningsformat där änglarna och artisterna uppträder och konsumenten får valuta för den 

tid och den uppmärksamhet hon eller han investerar i det hela (Pringle 2004:67). Samtidigt måste 

engagemanget och de positiva känslorna från änglarna gentemot VS upplevas som genuina, 

annars försvinner trovärdigheten och det hela kan få en motsatt, negativ effekt. Pringle skriver att 

ju mer intim relationen mellan märket och kändisen är, ju troligare är det att marknadsföringen 

blir effektiv och framgångsrik (Pringle 2004:108). Om en ängel skulle fotas då hon köper 

underkläder ifrån ett konkurrerande märke skulle de tilltänkta VS kunderna börja undra över 

varför hon inte väljer sitt ”eget” märke. Detta är den största risken med celebrity endorsement; 

att kändisar bara är människor som också kan begå misstag. Svårigheten ligger i att om de gör 

bort sig så färgar detta av sig även på varumärket. Ett välkänt exempel på detta är hur 

golfproffset Tiger Woods otrohetsaffärer läckte ut i media, och majoriteten av hans sponsorer 

bröt sina kontrakt med honom (fo sports.com “Tiger Woods loses another sponsor”). Ett 
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varumärkes trovärdighet och rykte är det viktigaste det har i konkurrensen om konsumenterna 

och det är viktigt att undvika att förknippas med dålig publicitet eller att företagets värderingar 

kan ifrågasättas. 

   Pringle skriver att en kändis har sitt eget varumärke att tänka på, och då personen värvas 

till ett annat företag behöver båda parter ha tänkt igenom det hela så att det ska fungera. En 

hopslagning av dem ska inte framstå som märklig och motsägelsefull eller direkt felaktig. 

Poängen är att de två tillsammans ska uppnå något som de inte kan skapa ensamma (Pringle 

2004:77).  

  

 5. Metod 

Som metod har vi valt att genomföra en semiotisk bildanalys grundad på Roland Barthes begrepp 

denotation och konnotation. Detta kopplar vi till de teoretiska begrepp som har nämnts under 

teoridelen angående VS marknadskommunikation och deras varumärkesfokus: brand identity, 

märkesgemenskaper och celebrity endorsement. 

  En semiotisk bildanalys är en effektiv metod för att upptäcka och vidare studera 

underliggande strukturer, symbolik och budskap i en text eller bild. Genom bildanalysen avser vi 

att analysera vad som är avsikten med den rörliga bilden - vad som förmedlas och hur detta är 

beroende av den kontext som scenen är en del av (Eriksson & Göthlund 2012:45-46). 

Bildanalysen med denotation och konnotation bygger på intersubjektiva förståelser: de 

förståelser som delas av medlemmarna i en specifik kultur. Då vår uppsats syftar till att besvara 

frågeställningar om vilken funktion showen har i uppbyggandet av VS varumärke samt hur 

showen fungerar som en taktisk säljstrategi, anser vi att en semiotisk bildanalys är den mest 

givande metoden för detta. De filmsekvenser som vi analyserar är inspelade i ett kommersiellt 

syfte. Därför är det viktigt att kunna genomskåda och se de underliggande avsikterna bakom 

dessa: att som konsument kunna ställa sig kritisk ifråga om VS och deras underhållning som en 

säljstrategi. Dessutom kan vi som tittare utläsa information om samtiden genom att studera vad 

som tas med i scenerna och hur VS väljer att framställa dessa. Genom en bildanalys kan vi få 

fram resultat som inte är mätbara på andra sätt, dock blir resultatet subjektivt, vilket är både en 

fördel och en nackdel för arbetet. 

  Vi valde att inte använda oss av en kvantitativ metod eftersom vi inte anser att vi hade 

kunnat besvara våra frågeställningar på ett tillfredsställande sätt då. Vi använder oss inte av 
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statistik eller mätbara resultat i vår uppsats; hade vi gjort det så hade vi övervägt den kvantitativa 

metoden. 

     Till en början diskuterade vi huruvida det skulle kunna vara givande för oss att använda 

kvalitativa intervjuer som metod. Eftersom vi var intresserade av att undersöka 

kommunikationen utifrån företagets perspektiv insåg vi att det skulle kunna bli problematiskt 

eftersom vi då skulle vara beroende av att rätt personer ställde upp på intervju. Vi misstänkte att 

det skulle kunna bli sv rt för oss att komma i kontakt med anställda som besitter “rätt” kunskap 

om företaget och vi var skeptiska till huruvida dessa skulle vilja dela viktig information med oss. 

Risken var också överhängande för att de endast hade gett oss uppgifter som skulle varit 

fördelaktiga för VS. 

  

5.1 Metodkritik 

Ett problem med att använda sig av semiotisk bildanalys som metod är att det är svårt att 

analysera en större mängd material då varje analys tar lång tid att genomföra i och med att 

materialet studeras så ingående. Det sker således ett subjektivt urval som kan bidra till att 

resultatet blir vinklat. Varje val av scen innebär att andra scener väljs bort. Det betyder också att 

bilden i sig kan framställas olika beroende på vem som studerar den, trots att de denotativa 

delarna kommer vara samma för alla som ser den. Konnotationerna kan vinklas på ett betydligt 

mer subjektivt sätt. Det är speciellt ett problem när man använder sig av rörligt material, att man 

m ste “plocka isär” bilder och analysera delar som är tagna ur sin helhet. 

  Vi har valt fyra olika filmscener till vår analys. Dessa klipp är av olika karaktär och 

förhoppningen är att dessa ska ge läsaren en så bred bild av showen som möjligt samt att visa hur 

Victoria’s Secret p  olika sätt använder sig av underh llning för att göra showen mer attraktiv. 

En semiotisk bildanalys är och ska vara subjektiv, men det är viktigt att den som tolkar bilden 

kan skilja sina personliga associationer från de mer allmänna och vedertagna kopplingarna; att 

man kan skilja privata tolkningar från de som kan vara relevanta även för andra. 

  

6. Analysdel 

 

Denotation och konnotation av fyra utvalda scener från Victoria’s Secret Fashion Show 

2013 
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6.1 Scen 1 - Barndomsdrömmar (05:43 - 07:40) 

  

Denotation 

Scenen visar en rad filmsekvenser där modellerna filmas backstage. I bakgrunden syns 

rosaglittriga draperier samt någonting som ser ut som vingar av silver och vita fjädrar. I bildens 

lägre delar skymtas någonting som skulle kunna vara vita fjädrar. Det ser ut som att modellerna 

sitter på vita moln. I bakgrunden förekommer vad som ser ut som bladen på en silverfärgad 

palm,eventuellt skulle dessa kunna tillhöra en kostym. Ett annat föremål ser ut som ett träd som 

är pyntat med små stjärnor. Samtliga modeller filmas i samma miljö och situation. De sitter på 

samma stol med samma attribut i bakgrunden. De är alla iförda likadana vit-och-rosa-randiga 

sidenmorgonrockar och majoriteten av dem låter bh:n under skymta fram. Alla modeller är 

friserade, de flesta har långt hår som ligger i glamorösa lockar och samtliga bär diskret, mjuk 

make-up. Medan de intervjuas visas bilder på dem som barn samt bilder och filmade sekvenser 

från deras första medverkan i VS. Under dessa scener låter man var och en berätta om sin väg till 

VS. Som publik får man inte höra intervjufrågorna utan endast svaren som modellerna ger. 

Många av modellerna säger sig ha drömt om att få jobba för VS sedan barnsben. Flera av 

modellerna framhåller att de från början var helt vanliga unga tjejer, vissa från små städer. De 

beskriver hur de var unga, nervösa och hade dåligt självförtroende innan de blev anställda för 

VS. Flera av dem berättar att deras första möte med VS var genom castingen för modeshowen. 

Modellerna beskriver hur medverkan i showen har kommit att förändra deras liv. De berättar om 

hur överväldigande det varit för dem personligen att få medverka i samma show som några av 

modellbranschens då största namn, däribland toppmodeller som Tyra Banks och Heidi Klum. 

Flera av modellerna säger att de aldrig kunnat tro att någonting sådant skulle kunna hända dem 

och att deras karriärer verkligen tagit fart efter att de medverkat i showen.  

   Scenens format med individuella intervjuer där modellen ifråga kommenterar VS och 

showen utifrån sina egna minnen och erfarenheter påminner om dokusåpornas realityformat. 

Scener, filmade på liknande sätt som den valda scenens, förekommer även i realityprogram som 

Big Brother och Paradise Hotel, där deltagarna intervjuas i det s  kallade “biktrummet” - de 

biktar sig inför kameran. 
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Konnotation 

Hela scenen konnoterar askungesaga. Askungen handlar som bekant om hur en föräldralös ung 

flicka växer upp hos sin elaka styvmor, där hon tvingas arbeta som piga. Hon drömmer om att en 

dag finna lyckan. En dag anordnar landets kung en bal för att finna en lämplig hustru till sin son; 

prinsen. Alla landets ogifta kvinnor bjuds in. Med hjälp av lite magi lyckas Askungen ta sig till 

slottet i en vacker vit klänning och glasskor. Hon blir balens drottning och med hjälp av sin 

skönhet och sitt goda hjärta vinner Askungen prinsens hjärta och de lever därefter lyckliga i alla 

sina dagar. I klippet kan många av modellerna liknas vid Askungen även om deras berättelser 

inte är lika dramatiska. De är showens hjältinnor, både vackra och godhjärtade. De beskriver hur 

de en gång varit unga och blyga småstadsflickor med stora drömmar. Modellerna pratar ödmjukt 

om hur de aldrig trott att någonting så stort skulle kunna hända dem. De är nästan lika 

förbluffade som Askungen måste ha varit när den magiska fen möjliggjorde det för henne att 

besöka balen. Modellerna beskriver hur deras första medverkan i VS show kom att förändra 

deras liv för alltid, precis som balen gjorde för Askungen. Showen kan alltså liknas vid balen och 

efter den lever modellerna lyckliga i alla sina dagar precis som i sagan. Hela scenen konnoterar 

att drömmar kan besannas och att den dröm man lever i som barn kan bli verklighet i vuxenlivet. 

  Scenen konnoterar även änglar och himmel. Hos vana tittare och konsumenter av märket 

finns förmodligen redan kopplingen mellan märket och änglar eftersom de mest kända 

modellerna kallas för just änglar, och publiken vet att dessa modeller ofta bär vingar under 

modevisningen eller i reklamkampanjer för VS. Den rosa bakgrunden med fluffiga vita material 

och glittriga stjärnor för tankarna till någon typ av fantasivärld ovanför molnen. De vita fjädrarna 

konnoterar moln och glittret och stjärnorna konnoterar stjärnor på himlen. Den rosa bakgrunden 

skulle kunna liknas vid färgerna en solnedgång kan ha. Denna miljö i kombination med 

publikens förmodade förkunskap om hur modellerna brukar kläs upp som änglar bidrar till att vi 

konnoterar änglar när vi ser modellerna i denna scen. 

  Realityformatet med “bikt inför kameran” konnoterar, som namnet antyder, verklighet 

och förtrolighet. Meningen är att tittaren ska ges en ärligare bild av det som finns bakom ytan. 

Som tittare kanske man är intresserad av att höra en kändis ge sin version av någonting man läst 

om i tidningarna, exempelvis en skandal eller en romans. I program som Big Brother så sker 

bikten i ett speciellt, avskilt rum där deltagarna kan berätta sådant som de inte vill berätta inför 

resten av gruppen. Det skapas band mellan tittarna och deltagaren eftersom de vet någonting som 
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resten av gruppen inte vet. Man filmar modellerna bakom kulisserna och låter dem själva berätta 

och kommentera hur de kände när de först kom i kontakt med VS. Medan de pratar visar man 

bilder på dem som barn. Bilderna skapar igenkänning och modellerna låter personliga vilket får 

tittaren att tro att modellerna talar fritt från hjärtat. Det finns en spontanitet i scenen som gör att 

den känns äkta, exempelvis skojar och skrattar Adriana Lima. Som publik är man van vid 

realityformatet eftersom det varit enormt populärt i tv de senaste åren. Förutom realityprogram 

som syftar till att visa publiken en mer privat sida av människor så är ett vanligt förekommande 

fenomen inom reality-tv att ta med tittaren bakom kulisserna i olika branscher. Där ges tittaren 

möjlighet att höra från deltagarna i exempelvis matlagningsprogrammet Hells Kitchen hur det 

egentligen är att arbeta för kocken Gordon Ramsey (tv3.se ”Hells Kitchen”). 

  

6.2 Scen 2 - Änglarna och Sociala Medier (31:20 – 33:12) 

  

Denotation 

Scenen blandar klipp från backstageområdet där tittaren ser hur modellerna tar bilder av 

varandra, poserar för kameror och blir fixade inför showen. Det hela framställs som att det spelas 

in live samtidigt som modeshowen pågår precis utanför. Modellerna bär alla den ljusrosa 

sidenmorgonrocken som återkommer i alla backstagescener, de har vackert lagda lockar, vissa 

lätt utborstade, håret skiner, sminket är lagt diskret men perfekt och deras naglar är 

välmanikyrerade. Scenen skildras som glamourös och exklusiv, tittarna får ta del av vad som 

händer bakom showen. Det filmas också som att där är både stressigt och avslappnat. Stressigt då 

människor skyndar omkring backstage, vi får se modeller i färd med att bli sminkade och byta 

om, men också avslappnat eftersom modellerna tar sig tid att prata med kameran och le och skoja 

med varandra. Parallellt spelas låten Party All Night (Sleep All Day) av Sean Kingston upp där 

han sjunger: ”We like to sleep all day and party all night! This is how we like to live our lives!” 

(azlyrics.com/ “Sean Kingston - Party all night, sleep all day”). 

      Sekvenserna från backstageområdet blandas med privata samtal med några av modellerna. 

Formatet filmas återigen som i ett realityformat där några av de största modellerna, änglarna, 

intervjuas och berättar om sina egna tankar kring sociala medier. Facebook, Instagram och 

Twitter tas upp, och under hela scenen hänvisar man ständigt till VS hemsida och deras hashtag, 

både genom att visa texten och genom att låta modellerna göra hashtag-tecknet med händerna. 
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Tittarna uppmanas på så vis att själva delta i showen hemifrån genom att besöka VS hemsida 

samt vara aktiva under deras hashtag. 

   Modellerna som blir intervjuade sitter i vad som ser ut som en privat sminkloge. 

Väggarna är klädda i rosa sidentyger, det står en klädhängare full med nätta linnen och 

underkläder till höger, medan det till vänster står ett vitt sminkbord belamrat med VS-produkter. 

På bordet står en stor sminkspegel med lampor runt hela ramen, och bredvid sminkbordet är en 

helkroppsspegel placerad. Det står en enklare trästol redo framför bordet, men alla modeller som 

blir intervjuade sitter på egna stolar som är placerade rakt framför kameran. Temafärgen är rosa, 

både på tyget på väggarna, smink- och hårprodukterna, och modellernas sidenmorgonrockar. 

Logen ser ut som en flickdröm där man kan tillbringa många timmar framför spegeln och leka 

med kläder och smink. 

    Det är inte bara modellerna som filmas i sminklogen, utan även Ed Razek, marknadschef 

samt showansvarig för VS (forbes.com “The Second Life Of Victoria’s Secret Models”). Razek 

kontrasterar mot allt det rosa och gulliga i sin svarta kostym, vita skjorta, randiga slips och 

kortklippta frisyr. Han är medelålders, och den äldsta person som tittaren får se jobbar med VS. 

Alla modeller som deltar är väldigt unga, flera är fortfarande tonåringar. Razek tillför ett slags 

allvar och kunskapsbaserat djup. Även han filmas i ett realityformat, men tittaren förstår att 

Razek är mer insatt i showen än de flesta och att han är med och håller i trådarna för hela 

showen. Han berättar om hur viktigt det är att modellerna är aktiva på sociala medier och vilken 

betydelse det har för VS marknadsföring. 

  

Konnotation 

Scenen konnoterar till att VS är ett ungt och modernt märke som hänger med i den tekniska och 

mediala utvecklingen. Att ha med ett helt inslag om sociala medier och visa dels hur viktigt och 

roligt änglarna tycker att det är med bland annat Instagram, dels låta en så högt uppsatt anställd 

inom företaget som Ed Razek uttala sig om sociala medier, visar på att VS utgår från att deras 

publik känner till och är insatt i vilka dessa medier är och vad deras syfte är, och hur de fungerar. 

Det konnoterar till en mer intern känsla, där VS tittare är unga och moderna och hänger med i 

svängarna. Både modellerna och tittarna behärskar nya begrepp och uttryck, så som 

”instashame” (Instagram + ashame) och ”tweegret” (tweet + regret). Modellerna använder sig av 

dessa termer utan att förklara vad de betyder, eftersom de utgår från att publiken redan vet detta. 
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Vårt samhälle är idag så genomsyrat av internet och sociala medier att det snarare hade upplevts 

som konstigt om modellerna inte hade pratat om det på ett så naturligt sätt. Våra mobiler och 

datorer samt våra profiler på olika sociala medier är idag som en förlängd, digital del av oss 

själva. Detta skapar också gränser, och återigen, att det hela konnoterar till en (väldigt stor) 

intern grupp som är insatt i den digitala världen. Tillhör man en äldre generation är det inte lika 

självklart att man förstår vad till exempel Instagram är. Det här gäller inte alla äldre, det finns 

alltid undantag. Samtidigt så är inte en äldre generation VS primära målgrupp. Modellerna som 

bär upp underkläderna är alla unga och fräscha och det framstår som att man behöver ha en viss 

kroppstyp (lik modellernas) för att kunna bära upp dessa plagg på bästa sätt. Till den kategorin 

hör inte medelålders eller äldre kvinnor. Å andra sidan köper dessa något äldre kvinnor VS 

produkter, kanske för att de själva gillar en parfym eller sminkprodukt, eller kanske för att ge 

bort som present till en dotter eller ett barnbarn, så VS kan inte räkna bort dem som en viktig 

köpgrupp. Men det är skillnad på att se och förstå alla konnotationer i showen jämfört med att gå 

in i en butik och köpa en parfym. Däremot känns det nästintill omöjligt att hitta någon ur en 

yngre generation som skulle behöva en förklaring om samma medier, eftersom det är en så 

integrerad del av vårt vardagliga liv. 

     Det skapas också en klyfta av exkludering när det kommer till de människor som inte har 

tillg ng till internet eller sociala medier. Dock är Victoria’s Secret ett amerikanskt märke som 

vänder sig till en västerländsk publik, och majoriteten av västvärldens befolkning har på något 

sätt tillgång till internet idag. Hade showen visats i ett land där mobiltäckningen och 

internettillgången är låg så är vi tveksamma om den publiken hade förstått alla ord som 

modellerna använder sig av, eller sett sambandet mellan att göra en hashtag-figur med händerna 

till vad det symboliserar. 

    Tittar vi vidare på scenen så visas bilder på smileys, foton från modellernas privata 

konton, och modeller som poserar på särskilda sätt – typiska sociala medier-poser. Flera gånger 

tar modellerna s  kallade ”selfies”; självporträtt som brukar delas på sociala medier med mobilen 

(o forddictionaries.com ”Selfie”). Detta kräver ocks  en förförst else av tittaren, att vi först r att 

en modell tittar in i sin egen mobilkamera samtidigt som hon ler eller ser flirtig ut för att det är så 

selfies normalt brukar se ut. Hade vi inte haft den kännedomen sedan tidigare skulle vi kunnat 

undra varför hon poserar för sig själv på det viset. 
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     Candice Swanepoel berättar att hon ibland laddar upp bilder som hon inte borde 

publicera. Detta upplever vi också vara en taktisk, subtil marknadsföringsstrategi. Det skapar en 

nyfikenhet hos publiken att vilja se dessa bilder som hon menar att hon inte borde posta. Det i sin 

tur genererar en högre trafik till modellens konto, och förmodligen en hel del nya följare där. 

Återigen konnoteras realityformatet som beskrivs under ”Barndomsdrömmar”-rubriken. 

Publiken upplever att Swanepoel berättar något hemligt, att hon vill bjuda in tittarna till detta för 

att dela detta med henne. I själva verket är hela showen noggrant regisserad och det är noga 

utvalt vilka meningar och scener som tas med. Atmosfären känns förtrolig och publiken upplever 

att de kommer nära den riktiga Swanepoel, hon är inte bara en väldigt vacker och framgångsrik 

modell, utan en ung kvinna som också kan göra fel. Dessutom kan man som tittare uppleva sig 

vara närmare modellerna på ett mer personligt plan då man ser vad de laddar upp för bilder i 

detta nu, istället för att vara beroende av tidningar och TV för att se och läsa om dem. Den 

fysiska och materiella världen går på så sätt ihop med den mer abstrakta internetvärlden, och det 

blir lättare för konsumenterna att skapa parasociala relationer till änglarna. Genom att 

konsekvent under hela VS 47 minuter långa show visa namnet på den modell som pratar utanför 

catwalken så blir det enkelt att söka upp dessa modellers namn på sociala medier och sedan börja 

följa dem där. Tid och rum har inte samma fasta betydelse längre, genom internet är vi alla 

ständigt sammankopplade.   

    Under scenen visas ett flertal gånger VS olika hashtags, så som #vsfashionshow och 

#pinkgirlsruletheworld, samtidigt som modellerna säger dessa hashtags högt. Som tittare går det 

inte att missa poängen; att vi själva ska vara aktiva under dessa hashtags och länka vidare våra 

egna kommentarer och bilder till dessa, samtidigt som det är ett snabbt och smidigt sätt att 

komma i kontakt med tusentals andra bilder och tweets som rör VS. Att Ed Razek säger att 

modellerna är vår tids rockstjärnor på sociala medier konnoterar till att de alltså är extremt 

välkända, har stora följarskaror, och dessutom behärskar de sociala medierna till fullo. De vet 

vilka bilder de ska lägga upp för att f  flest antal ”likes”, de vet vad som kan räknas som stötande 

och provocerande (och de lägger inte heller upp några sådana bilder), de vet hur de ska sprida 

och öka både sitt eget samt VS varumärke. Det finns idag många oskrivna regler för hur vi får 

och ska bete oss på internet, och att änglarna pratar om detta utan att tycka att det är något 

konstigt konnoterar till hur stor del av våra liv vi idag spenderar på olika sociala medier. Så pass 

mycket tid att vi till och med vet att vissa bilder och uttalanden är social acceptabla, medan andra 
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absolut inte är det. När en modell gör ett hashtag-tecken med sina fingrar förstår vi som tittare 

omedelbart vad det är för något och hur vi kan förhålla oss till det. När en annan modell står och 

poserar framför sin mobil mitt i ett stressigt backstageområde förstår vi också vad hon gör, och 

inte heller detta höjer vi p  ögonbrynen  t. Känslan som konnoteras är att v rt ”riktiga” liv har 

smält samman så mycket med den digitala världen att allt hänger samman idag och vi vet knappt 

vart den ena börjar och den andra slutar. 

    Modellerna som intervjuas befinner sig alla i samma sminkloge. Återigen konnoteras det 

till en rosa VS-drömvärld där änglarna kan dröja sig kvar i timmar medan de borstar sina lockar 

och lägger på ännu mer smink, samtidigt som de speglar sig i det mjuka, smickrande ljuset som 

glödlamporna runt spegeln ger. Sminklogen blir en lugn oas där de kan prata ut med den som 

intervjuar dem och få visa sina privata jag, i motsats till den mer jäktade stämning som råder 

backstage där de måste fokusera på showen och att byta om inför catwalken. Logen är som sagt 

som en flickdröm, och tilltalar förmodligen många av tittarna också. VS konnoterar att de bryr 

sig om kläder och smink och härligt glada färger, och eftersom modellerna är felfritt sminkade 

och sitter ledigt klädda i sina sidenmorgonrockar, så kan även tittarna ta efter detta. Produkterna 

finns ju att köpa, och även en liknande sidenmorgonrock. Inga män är närvarande, det här är en 

plats där kvinnan får vara ifred och ägna sig åt sig själv och sitt yttre. Detta bryts då Ed Razek 

intar rummet, men eftersom han är en viktig del av VS-teamet stör det inte bilden av personlig 

och privat sfär för modellerna. Han framställs i form av sitt professionella jag, och inte som en 

man som ser på modellerna utifrån som objekt. Om han vore den enda mannen som visades i bild 

för sitt jobb för VS skulle det framstå som märkligt, som om VS endast använder sig av kvinnor 

då de är modeller, medan resten av besluten och arbetet runtom styrs av män. Nu blir det inte så; 

under några andra scener som handlar om arbetet med showen visas arbetande kvinnor, bland 

annat designers, och VS framstår inte som ett företag där männen styr medan kvinnorna är där 

som vackra objekt. 

  

6.3 Scen 3 - Parisian Nights (15:10 - 19:16) 

  

Denotation 

Showen inleds med att te ten “Parisian Nights” visas över den traditionella VS-loggan i guld till 

tonerna av inspelade trumpeter. Texten bleknar bort och catwalken filmas snett framifrån. Vid 
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entrén till catwalken har rök lagts ut, vilket påminner om dimma, ljuset är dämpat och ger ett 

varmt gulaktigt sken. Längs med sidorna av catwalken har traditionella gatlyktor monterats upp, 

samt två stycken där modellerna först kommer ut på scenen. På väggen bakom projiceras bilder 

på Eiffeltornet, på hjärtan och ornamenteringar, samt på andra välkända byggnader och 

riktmärken från Paris. Trumpeterna övergår till låten F U av Miley Cyrus ft. French Montana. 

Låten handlar om en kvinna som upptäcker att hennes pojkvän är otrogen mot henne, och hur 

hon kommer över honom (azlyrics.com ”Miley Cyrus – F U”). 

   Showen öppnas av modellen Adriana Lima iklädd stora röda vingar, och då hon först går 

in på scenen och ställer sig med ryggen vänd mot publiken ser tittaren att vingarna är formade 

som ett stort hjärta. Resten av hennes underklädesset går i samma mörkare röda nyans, vilket 

kontrasterar mot hennes långa, mörka, glänsande svall. Efter henne kommer Doutzen Krous in på 

scenen iförd svarta underkläder pyntade med svart strass, och en stor blålila boa som hon lekfullt 

använder för att rama in kroppen på olika fördelaktiga sätt. Efter Doutzen Krous kommer en 

mörkhyad modell in, och efter att ha filmat henne i några sekunder visar kameran sedan hur 

Adriana Lima går av scenen samtidigt som hon hoppar och skrattar av glädje. Fem modeller 

iklädda svarta underklädesset, förutom Alessandra Ambrosio som bär ljusare blå underkläder 

ihop med ett par stora, svarta vingar, passerar på catwalken, och sedan klipps det till backstage 

där modellen Izabel Goulart tittar in i kameran och sjunger med till låten samtidigt som hon 

avlossar en låtsaspistol med sina fingrar och skrattar. Klipp tillbaka till showen där tre modeller 

passerar innan modellen Barbara Fialho avslutar temat iförd svarta änglavingar, svart bh och 

matchande stringtrosa, stay-ups och strumpebandshållare. För att knyta an till det parisiska temat 

bär hon ett Eiffeltorn i miniatyr av silver och diamanter på huvudet. Innan Parisian Nights-

showen började visades en filmsekvens om Barbara Fialho där det berättades att hon arbetat som 

en ”looks model” för VS, det vill säga, hon har fungerat som en levande provdocka på vilken 

designteamet har testat de nya underklädeskreationerna inför det årets VS Fashion Show. Att få 

avsluta en show ses som något hedervärt för en modell menar de. 

   Färgerna på underkläderna går i svart, silver, vitt och grått med enskilda färginslag som 

ett par tillhörande knallgula handskar, ett par klarröda eller ljusblå högklackade skor, och ett 

långt, skirt lindgrönt släp. Några av modellerna bär stora svarta fjädervingar, och dessutom bär 

flertalet ett svart halsband som går ner i en slags kedja som sitter ihop med underkläderna, vilket 

till sin utformning påminner om ett koppel. 
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  Sammanlagt går tolv modeller ut, varav nio är brunetter och tre är blondiner. Vissa väljer 

att le stort och leka med kamerorna och även med hjälp av gester få publiken att applådera och 

busvissla, medan resten går in för den förföriska looken genom blicken, en lätt plutande mun 

med särade läppar och en tydlig sex appeal i gångstilen. 

  

Konnotation 

Showen innehåller flera erotiska och sensuella inslag, vilket tydliggörs genom miljöerna, 

modellernas poser, underkläderna och accessoarerna. Modellerna bär en diskret make-up med 

lätt sotade ögon och neutrala färger på läpparna, vilket balanserar upp deras utmanande 

underkläder. Hade de varit tungt sminkade med mycket färg runt ögonen och ett par röda läppar 

till hade det lätt kunnat slå över till någonting som VS inte vill förmedla. Nu konnoterar VS 

sexigt men sofistikerat, sensuellt men elegant. Det är utmanande utan att bli vulgärt. Detta är 

viktigt för att VS ska kunna behålla sin plats som ett åtråvärt underklädesmärke vars show lockar 

en masspublik, den vänder sig till en bred målgrupp som många kan se på tillsammans utan att 

tycka att det blir för intimt. 

  Då temat går under namnet Parisian Nights är det enkelt för publiken att förstå att det är 

känslan av Paris som eftersträvas, den mytomspunna kärlekens stad. En känsla som konnoteras 

är att där kan och vågar man töja på gränserna, eftersom man befinner sig i en ny och romantisk 

stad, långt borta från vardagen. Vidare konnoteras det att fransyskorna är sensuella, sofistikerade 

och förföriska. VS väljer medvetet att ha Paris som tema för att få med dessa konnotationer, 

istället för att använda sig av exempelvis New York som ett tema. 

  Modellerna ger inte intryck av att de klätt upp sig i dessa underkläder för sin egen eller 

för showens skull, utan för att de är redo att bege sig till nattliga möten på hemliga platser i Paris. 

Då ljuset är softat och lyser i en mild guldgul nyans, vilket ger ett fördelaktigt skimmer till 

modellernas hy och kläder, samtidigt som scenen är täckt med rök, vilket konnoterar dimma, 

skapas känslan av en suggestiv plats; en natt i Paris, på scenen. Ljuset gör mycket för 

helhetsintrycket, liksom gatlamporna vilka är med och bidrar till en hemlighetsfull atmosfär. De 

projicerade bilderna på hjärtan och riktmärken från Paris på väggen konnoterar både till Paris 

historia, likväl som till kärlek och attraktion. Detta tillsammans med dimman på scenen, liksom 

modellerna som går där, skapar en stämning som är både sexuellt likväl som romantiskt laddad. 
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   Då modellerna i flera fall väljer att anta en lite mer seriös framtoning och förföriskt 

blickar in i kamerorna, även om de stundom skrattar och ler mot dem, hamnar fokus mer på 

underkläderna här är än vad det gör i de andra, mer lekfulla, temana så som hos PINK Network. 

Kopplingen känns tydligare till att det faktiskt är ett underklädesmärke som genomför en 

catwalkshow i marknadsföringssyfte, än att det hela bara är en stor och påkostad show med ett 

gäng snygga modelltjejer som visar upp olika kreationer, den ena mer elaborerad och fantasifull 

än den andra. Det i sin tur konnoterar också de erotiska undertonerna vilka tittaren kan uppfatta 

mer tydligt här; tittaren blir medveten om dem på ett mer aktivt sätt. Tankarna går till en 

burleskshow med lättklädda kvinnor som visar upp mer eller mindre hud och leker med typiska 

accessoarer som fjädrar, boor och kroppens olika uttryckssätt (ne.se ”Burlesque”). Upplägget ska 

locka publiken att själv införskaffa i dessa underkläder för att också kunna ikläda sig rollen som 

vacker och mystisk förförerska. Samtidigt så skrattar flera av modellerna då de är på scen, de ler 

stort och slår i varandras handflator då de passerar varandra på catwalken, för att konnotera att 

allt ska ses lite som en lek; det sexiga ska inte tas på för stort allvar. De har roligt med varandra 

som vänner och de är inte där enbart som objekt, utan även som subjekt som själva bestämmer 

över sin sexualitet, trots att de visar upp sina kroppar i avslöjande underkläder. Modellerna låter 

sina personligheter ta plats och bli en del av showen, vilket gör att denna upplevs som mer 

familjär av publiken. Showen känns dessutom mer levande, och delvis mer spontan, då vi får se 

att modellerna själva trivs i strålkastarljuset. 

   I Parisian Nights bär fyra av de tolv änglarna vingar, varav två är helsvarta fjädervingar, 

ett par är av mindre storlek i glitter utan fjädrar, samt Adriana Limas röda i fjädrar som hon bär 

då hon öppnar showen. Förutom att konnotera att modellerna är änglar blir kopplingen tydligt till 

det sexuella då färgerna endast går i svart och rött. En klassisk änglabild brukar visa en ängel 

med stora vita vingar, där det vita konnoterar renhet och kyskhet. Det svarta står som motsats till 

detta, det står för erotik och synd, liksom det röda som symboliserar värme och sensualitet 

(foretagande.se ”Om färger och färgers betydelse” och ne.se ”Färgsymbolik”). Det konnoteras att 

modellerna är änglar, men att de förmodligen inte är några oskyldiga änglar då de iklär sig VS 

underkläder. Samma konnotation skulle kunna göras över det faktum att majoriteten av 

modellerna är mörkhåriga, och flera av dem dessutom mörkhyade, medan endast tre av de tolv 

modellerna är blonda och ljushyade. Det mörka håret tillsammans med de dova färgerna inger 

känslan av en mer mystisk och sensuell kvinna, det blir en slags exotifiering av dessa modeller. 
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Det blonda håret har genom tiderna stått i skarp kontrast till det mörka håret, där det ljusa, som 

tidigare nämnts, står för den oskuldsfulla kvinnan, medan det mörka håret brukar få representera 

den mer syndiga kvinnan, la femme fatale; en kvinna med stor sexuell attraktionsförmåga (ne.se 

”Femme fatale”). Att VS väljer att l ta majoriteten av modellerna i Parisian Nights vara 

mörkhåriga känns naturligt om den konnotationen görs. 

   Modellernas koppelliknande halsband konnoterar till mer sadomasochistiska undertoner, 

vilket blir motsägelsefullt i kontrast till hur modellerna flirtar och ler och framställs som den 

typiska ”girl ne t door”-kvinnan i de intervjuer som ges utöver catwalkshowerna. Dock är det 

ingen detalj som sticker ut och tar över eftersom halsbanden vid första anblick passar in i 

helhetsbilden till Parisian Nights-temat. Det är uppenbart att hela showen är genomtänkt ned till 

minsta detalj, och därför hålls ihop på ett stilrent sätt. VS ser till att hela tiden ligga på rätt sida 

om gränsen angående vad som kan ses som acceptabelt att visa upp i en underklädesshow som 

sänds på bästa sändningstid på CBS, vilket är ett av USA:s största rikstäckande radio- och tv-

bolag (ne.se ”CBS Corporation”). Särskilt d  USA är känt som ett land där alla  sikter hörs, med 

allt ifrån väldigt konservativa religiösa invånare, till den extremt liberala och öppna motsatsen. 

VS retar förmodligen upp flera tittare, men samtidigt så tror vi att de behåller en så stor publik 

genom att försöka att inte trampa på alltför många tår med sin show och med hur underkläderna 

och modellerna framställs. 

  Ytterligare en aspekt på Parisian Nights-showen är valet av vilka modeller som får gå på 

catwalken och visa upp dessa betydligt mer utmanande underklädeskreationer jämfört med de 

andra temana. Alla tolv modeller är välkända ansikten som har medverkat i tidigare års shower, 

vilket leder vidare till tanken att Parisian Nights kräver att modellerna har uppnått en viss status 

och image som gör att de kan bära upp dessa underkläder med bravur och addera rätt sex appeal 

till dem. Vi som betraktare upplever det som att VS väljer att köra på säkra kort då deras mest 

utmanande kollektion ska visas upp. Dessa modeller är välkända i modeindustrin och jobbar 

även för andra stora varumärken, förutom VS. På så vis besitter de så pass mycket status och 

prestige redan att det inte framstår som att de sjunkit till en lägre nivå i och med att de visar upp 

dessa utmanande underkläder, snarare konnoteras deras framgång med detta. Dessa modeller är 

så professionella att de passar för alla sorters modejobb, dock modejobb som håller hög klass. 

Detta tror vi också är med och påverkar känslan av att änglarna inte i lika stor utsträckning ses 

om objekt, utan som vackra kvinnor som jobbar samtidigt som de har roligt på catwalken. 
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   Låtvalet blir intressant då texten handlar om en kvinna som kommer på sin man med att 

vara otrogen, och hur hon säger F U (fuck you) till honom medan hon går vidare till att bli en 

självständig singelkvinna. Musiken håller ett tufft, kraftfullt tempo och texten talar sitt tydliga 

språk. Det i kombination med dessa underkläder konnoterar att kvinnan som bär dem också är 

stark och oberoende. Samtidigt så har hon ju, vilket vi konstaterat tidigare i texten, faktiskt klätt 

upp sig för någon annan. Detta kan tycka sig vara motsägelsefullt. Därför skulle låten och valet 

av underkläder i “syndiga” färger även kunna konnotera att modellerna ska gestalta älskarinnan, 

hon som förför alternativt blir förförd av en man som redan är upptagen. VS låter både frågan 

och svaret vara öppet, och det blir upp till tittarna att tolka det som visas på scenen. Vi upplever 

det som att VS vill konnotera känslan av fria, obundna kvinnor som bär deras underkläder, i 

samklang med att kvinnan känner sig attraktiv tack vare dessa. Kvinnan väljer själv när hon vill 

klä upp sig och även visa upp sig för någon annan. 

  

6.4 Scen 4 - Snow Angels (39:50 - 44:18) 

  

Denotation 

Denna scen är en kombination av ett musikaliskt uppträdande och en modevisning. Scenen inleds 

med te ten ”Snow Angels” vilket är temat för visningen. Te ten har en turkosbl  nyans och i 

bakgrunden syns en animerad iskristall. Sedan tonas texten bort och man filmar scenen där 

s ngerskan Taylor Swift inleder uppträdandet med l ten ”I Knew You Were Trouble”. Scenen 

glimmar av tusentals små vita glitterkorn och i bakgrunden syns entrén där modellerna sedan 

kommer att komma ut. Denna entré har nu med visuella effekter kommit att efterlikna en isgrotta 

med stora blå istappar. Golvet vid entrén ser ut som en liten isbana med sin blanka silveryta som 

ser ut att bestå av glas. Swifts korta vita klänning och skor är beströdda med små silverfärgade 

kristaller och när strålkastarna träffar henne så gnistrar dessa. 

  Kameran byter läge och visar istället hur modellen Behati Prinsloo gör sig redo att inleda 

modevisningen. Prinsloo som sedan äntrar scenen är lång, slank och vältränad som samtliga av 

VS änglar. Hon är iklädd någonting som närmast kan liknas vid en liten kortärmad bolero i ett 

vitt glittrigt material. Till detta har hon ett par ganska enkla vita trosor och hennes långa hår är 

utslaget och faller ner över axlarna och döljer lite av den annars ganska generösa urringningen. 

Hon har ett par snörade sandaletter vars remmar är beströdda med små kristaller som gnistrar när 
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hon rör sig. Det mest iögonfallande är dock inte hennes klädsel utan de enorma vita änglavingar 

som är fastmonterade på hennes rygg. Dessa har ett långt släp och är gjorda av tusentals vita 

fjädrar. 

  Kameran sveper över publiken som placerats i front row och zoomar sedan in Adam 

Levine som är sångare i pop/rockbandet Maroon 5. Det är allmänt känt att Adam Levine och 

Behati Prinsloo har ett förhållande. När han får syn på henne sträcker han fram två knutna nävar i 

luften, och i en snabb rörelse drar han in dem längs med sidan samtidigt som han mimar “yes”.  

Hon går förbi Taylor Swift, mimar med i låten och ler mot henne. Man filmar åter Adam Levine 

som sitter och kastar slängkyssar. Sedan kommer refrängen igång och konstgjord snö faller över 

scenen. Modeshowen har inletts och modellerna byter av varandra i en snabbare takt. Samtliga 

modeller är klädda i vita, glittrande underkläder och gnistrande smycken. De har alla utslaget hår 

och majoriteten har långt hår som formats till mjuka glansiga lockar. De är diskret sminkade och 

läppar och kinder har sminkats i en lätt rosig nyans. Modellerna verkar självsäkra, men också rätt 

harmlösa. Det finns ingenting kaxigt eller rivigt i attityden utan de verkar säkra i sig själva, 

samtidigt som de utstrålar en öppenhet; flera av modellerna ler mot publiken och mot kamerorna. 

Majoriteten av modellerna som går showen är blonda, även om några få brunetter medverkar. 

Förutom underkläderna i sig är alla modeller iklädda fantasifulla kreationer med kopplingar till 

snö och vinter. Exempelvis har modellen Lily Aldridge en skapelse av små pinnar med något 

fluffigt material på fastsatt på ryggen. Effekten blir att det ser ut som att hon är omgiven av ett 

moln av snöflingor. Vita fjädervingar som liknar de Behati Prinsloo hade förekommer dessutom 

ett antal gånger under visningen. 

   Stämningen mellan Taylor Swift och änglarna är vänskaplig och de gör highfive med 

varandra, håller hand och går sida vid sida längs med catwalken. Under uppträdandet använder 

sig hon sig i stort sett av samma sorts poser och kroppsspråk som änglarna, hon går på samma 

sätt som de och kastar slängkyssar på det karaktäristiska sätt som VS-änglarna brukar göra. Det 

kan tilläggas att den fysiska skillnaden mellan henne och modellerna är mycket liten. 

Uppträdandet avslutas med att Taylor Swift sjunger den sista raden på låten ensam på scenen. 

Hon slänger med håret och poserar medan snöflingorna yr runt henne. Hela scenen avrundas med 

att man zoomar in R & B-sångerskan Ciara i publiken och efter det syns ännu en gång Adam 

Levine som applåderar. 

  



 30 

Konnotation 

Det finns en stark konnotation till gemenskap, lycka och lekfullhet genom hela Snow Angels-

showen. Detta beror på showens utformning samt på hur modellerna agerar på scenen. Man har 

genom kläder, smycken och miljö skapat visionen av ett ”winter wonderland”. Mjuka material 

som fjädrar och dun skapar en illusion av snö, medan glas, kristaller och stenar konnoterar till is 

och frost. Färgerna går i vinterns färger; vitt, silver samt blått, och allting glimmar och gnistrar. 

Denna lekfulla miljöuppbyggnad i kombination med modellernas fantasifulla och ibland nästan 

barnsligt lekfulla kreationer samt Swifts uppträdande bidrar till att showen känns mer som 

underhållning, där tittaren bjuds in till ett fantasiland. Dessa inslag tar också bort en del fokus 

från kropp och sexualitet som annars skulle bli väldigt centralt eftersom man visar upp vackra 

kvinnor iförda rätt så vågade underkläder inför en miljonpublik. VS visar inte helt öppet upp 

modellernas mer privata kroppsdelar, ofta täcks exempelvis rumporna med hjälp av draperingar, 

fjädrar eller släp. Det är oerhört viktigt för VS att hitta en balans där man anspelar på sex utan att 

spela för mycket på sex. Vi tolkar det som att VS vill attrahera både kvinnor och män som 

potentiella konsumenter. Eftersom målgruppen i huvudsak består av unga kvinnor skulle det 

kunna skada varumärket ifall det skulle uppfattas som sexistiskt, eller ifall showen och 

underkläderna skulle ge konnotationer till pornografin. Vår uppfattning är att de flesta kvinnor i 

dagens samhälle vill ses som attraktiva och sensuella utan att uppfattas som sexobjekt eller 

lättfotade. Samtidigt kan det vara lönsamt att få männen intresserade av märket. Ett godkännande 

eller direkt gillande från deras sida kan få kvinnor att än mer vilja kopplas samman med det som 

VS förmedlar genom showen. Förhoppningsvis (för VS) sker detta genom att kvinnorna 

konsumerar märkets produkter. Att män fattar tycke för VS kan dessutom leda till att de köper 

presenter till sina fruar, flickvänner samt vänner. 

   Trots att underkläderna som visas är sensuella och trots det faktum att modellerna visar 

mycket hud så känns visningen snarare romantisk än erotisk. Detta beror till stor del på att 

modellerna bär vitt, en färg som ofta kopplas ihop med renhet och oskuld (ne.se 

“Färgsymbolik”). Modellernas diskreta sminkning och romantiskt utslagna lockar bidrar också 

till att scenen känns romantisk. Hade modellerna haft en tung sminkning med sotade ögon och 

röda läppar hade visningen känts mer erotiskt laddad. 

          Känslan av renhet och ungdom förstärks ytterligare då man låtit ett stort antal av 

modellerna bära vita vingar ihop med underkläderna. Vackra kvinnor iförda vita kläder samt vita 
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vingar konnoterar änglar, vilket i sin tur konnoterar renhet, godhet och en övernaturlig skönhet; 

ett slags ljusets varelser. Majoriteten av de modeller som går visningen utgörs av blondiner vilket 

gör kopplingen till ljus än starkare. Kopplingen till änglar är inte bara viktig för valda scen utan 

central för hela VS varumärke. Att kvinnorna som medverkar i showen anses vara några av 

världens vackraste bidrar till känslan av att de är ouppnåeliga och nästan övernaturligt vackra.   

           De vita underkläderna för tankarna till bröllop. Bröllop i sin tur konnoterar lycka, 

romantik och drömmar. Många kvinnor drömmer redan sedan barnsben om att gifta sig med 

drömmannen. Bröllop konnoterar äkta kärlek. 

   Känslan av romantik förstärks av scenerna med Adam Levine. Gesten han gör när Behati 

Prinsloo inleder showen konnoterar stolthet; att han är en stolt pojkvän och att han är en vinnare 

som har en så vacker flickvän. Slängkyssarna han sänder henne konnoterar kärlek på ett mycket 

tydligt,nästan på gränsen till barnsligt sätt. Dessa scener bidrar till att göra showen inbjudande i 

och med att publiken får en mer personlig bild av Prinsloo och hennes privata kärleksrelation. 

Det skapar också en bild av VS-änglarna som lyckliga och älskade. En lyckad kärleksrelation 

konnoterar lycka och framgång på det personliga planet. Scenerna med Levine samt slutscenen 

där artisten Ciara filmas ökar prestigen runt VS eftersom kändisar kopplas till märket. Det ger 

även showen ett lyft och en slags bekräftelse eftersom det framgår tydligt att den attraherar en 

välkänd publik. Här bör tilläggas att kändisarna som förekommer i publiken aldrig presenteras 

med namn för publiken. Det förutsetts med andra ord att publiken ska känna till dessa och även 

veta att Prinsloo och Levine är ett par. Detta skapar en inkludering av de delar av publiken som 

hänger med och en exkludering av de som inte förstår. 

   Modellernas agerande på scenen är viktigt för att skapa känslomässiga band till publiken. 

I och med att VS lyfter och idealiserar sina modeller genom att till och med likna dem vid änglar 

så blir det viktigt att publiken uppfattar modellerna som sympatiska och välmenande. Annars 

finns risken att publiken känner sig exkluderad och misslyckad och därför inte tar till sig 

modellerna och i förlängningen inte heller märket i stort. VS inkluderar publiken genom att låta 

modellerna verka mer personliga. De ler ofta och flörtar med publiken genom att blinka och 

skicka slängkyssar. Någon dansar lite och en annan sjunger med till låten som spelas. Detta 

skapar en mer avslappnad miljö som konnoterar att modellerna har roligt och tillåts vara sig 

själva. Detta bidrar också till att modellerna i mindre grad uppfattas som objekt, endast avsedda 

att roa betraktarna.  
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  Bilden av modellerna som inbjudande och sympatiska stärks genom att man belyser 

vänskapen mellan dem och Taylor Swift. Som tidigare nämnts så håller de varandra i handen, går 

sida vid sida samt håller ögonkontakt och ler mot varandra. Det skapar en känsla av inkludering 

när man bokstavligt talat tar Swift under vingarna och gör henne till ”en i gänget”. Förutom att f  

modellerna att verka gemytliga så gynnar denna äkta, eller förställda, vänskap båda parter: 

modellerna kopplas ihop med Swifts talanger och kändisskap medan Swift sammankopplas med 

modellernas skönhet samt den status de får i sina roller som ambassadörer för VS (Pringle 

2004:77). 

  

7. Sammanfattande tolkningsavsnitt 

  

7.1 Hur använder sig Victoria’s Secret av underhållning som en säljstrategi? 

Genom semiotisk bildanalys har vi observerat att VS show är till mer för att marknadsföra VS 

och skapa en nyfikenhet för märket än för att marknadsföra enskilda produkter. Vi har också 

dragit slutsatsen att VS genom sin show har skapat någonting som vi inte tidigare sett: en hybrid 

mellan en klassisk modevisning och ett underhållningsformat. Realityformatet, uppträdanden 

med välkända artister, fokuset på kända människor samt scenkläderna och de olika temana, vilka 

påminner om teaterns berättelser, bidrar till denna koppling till underhållning. Vi menar även att 

kopplingarna till sociala medier är en del av underhållningsformatet. 

        Artisterna som uppträder är med och bidrar till detta underhållningsformat. Flera av 

artisterna, däribland Taylor Swift, interagerar med änglarna på scenen och framställs som en i 

gänget, som en del av VS-familjen. Vi menar att detta gynnar VS eftersom det kan locka en 

publik som kanske egentligen inte är ute efter att se showen, men som vill se artisterna uppträda. 

Ytterligare en tydlig koppling till underhållning görs genom närvaron av kändisar under showen. 

Detta sker, förutom med artisterna som uppträder, genom att kända människor filmas i publiken 

samt modellernas medverkan. VS lyfter fram modellernas betydelse för showen och skapar en 

stjärnstatus kring dem, och låter publiken koppla ihop varumärket med modellerna. VS inser 

vilket värde änglarna och deras individuella varumärken tillför dem och utnyttjar detta genom att 

använda sig av änglarna som ambassadörer (Pringle 2004:46). I vårt västerländska samhälle där 

kändisskap är något hyllat och där människor söker efterlikna de stjärnor de ser i medierna, är 

det ett mycket strategiskt val att göra modellerna till ”modevärldens rockstjärnor” som publiken 
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kan inspireras av och försöka efterlikna. Detta kan VS sedan utnyttja genom att låta modellerna 

marknadsföra märket.  

     I scener som ”Barndomsdrömmar” och ”Änglarna och Sociala Medier” ger modellerna 

tittarna en mycket positiv bild av märket. Vi menar att det är en genomtänkt strategi att använda 

sig av ett realityformat då man vill ge en positiv bild av varumärket VS. Eftersom 

intervjuscenerna i showen p  m nga sätt p minner om dokus pornas ”bikt” s  konnoterar 

förmodligen många formatet med ärlighet och spontanitet. Men vi misstänker att dessa scener, 

där modellerna talar så väl om märket, med största sannolikhet inte så spontana och äkta som 

man ger sken av, utan en strategi utformad av märkets marknadsavdelning. 

         VS ”berättar” för tittarna att de kan bli som änglarna om de ocks  klär sig i VS underkläder 

och använder deras produkter. Det finns mycket att vinna för VS genom att använda sig av 

änglarna som ambassadörer för märket: prestige, igenkänningsfaktor, ett mänskligt ansikte utåt. 

Samtidigt är det också riskfyllt att låta enskilda individer representera ett stort märke, personliga 

felsteg kan skada varumärket. Kanske vissa kunder till och med väljer bort märket för att de 

ogillar personen som representerar det. 

        Kopplingarna till sociala medier menar vi ingår i underhållningsformatet. Vi skulle 

kategorisera det som en modern och interaktiv form av underh llning. I scenen ”Änglarna och 

Sociala Medier” uppmuntras tittarna att besöka VS hashtag. Även modellerna uppmuntrar 

indirekt tittarna att följa deras privata profiler (där de också marknadsför VS) genom att skapa 

nyfikenhet kring dessa. Framförallt så lyfts det sociala mediet Instagram fram. I dessa 

sammanhang smälter reklam och privatliv ihop och det kan vara svårt för konsumenten att se att 

det faktiskt rör sig om marknadsföring för märket. Genom sina konton når modellerna ut till 

miljontals följare och kan enkelt lägga ut texter och bilder som berör VS, utan att VS själva 

behöver dra igång en reklamkampanj för att nå ut till konsumenterna. Detta är ett taktiskt sätt att 

marknadsföra VS på; dagens konsumenter finns på internet och sociala medier. Förutom de 

fördelar det innebär att snabbt och kostnadseffektivt kunna nå ut till en stor mängd människor 

finns fördelen att VS kan få direkt återkoppling på showen och även på märket i stort. Detta sker 

genom att märket kan ta del av människors kommentarer, ”likes” och delningar. Det ger VS en 

möjlighet att utläsa vad som uppfattats som positivt och om det finns behov av eventuella 

ändringar. Detta möjliggör för VS att anpassa sig och alltid kunna ligga i fas med vad marknaden 

efterfrågar. 
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Det kan konstateras att VS plockar in underhållning för att göra modevisningen mer spektakulär 

och mer underhållande att följa. Dock fyller detta även ett annat syfte. Vi har noterat att det 

förekommer en hel del ren reklam för märket under showen. Men vi menar att 

underhållningsformatet på många sätt bidrar till att gränsen för vad som kan betraktas som 

underhållning respektive reklam är vag. Till exempel visar VS i showen sin nya reklamfilm. 

Dock visar de den först efter att de har visat en bakom kulisserna-scen om hur reklamen spelades 

in i Paris. Denna scen skapar en förväntan inför resultatet - reklamfilmen - eftersom tittaren fått 

se hela processen. Efter detta visas modeshowen “Parisian Nights”, vilken hänger samman med 

tidigare nämnda scener eftersom de delar samma tema. Varken pris eller försäljningsställe nämns 

heller, utan som tittare förväntas man förstå att produkten, det vill säga underkläderna, bara 

återfinns hos VS. Att hänvisa till ekonomiska aspekter skulle förmodligen bryta den stämning 

som märket har arbetat hårt för att bygga upp. Vi gör en liknande koppling till att VS produkter 

och underkläder ses strategiskt utplacerade genom hela showen, utöver det som bärs på 

catwalken. I scenerna “Änglarna och Sociala Medier” och “Barndomsdrömmar” inneh ller 

sminklogen som modellerna sitter i då de blir intervjuade utplacerade VS produkter i 

bakgrunden. Liknande sidenmorgonrockar som de modellerna bär i dessa scener finns att köpa 

p  VS hemsida (victoriassecret.com “Very Se y Kimono”). Åter ser vi hur ren reklam p  ett 

skickligt sätt placeras i underhållningsscener s  att de uppfattas som ett ”naturligt” inslag av 

scenen. 

          Förutom användandet och filmandet av kändisar, ett upphöjande av modellerna, 

realityformatet samt kopplingen till sociala medier så menar vi att kostymerna och vingarna som 

modellerna bär under modevisningarna, liksom de fantasifulla temana, har tydliga inslag från 

teatern. Vi återkommer till detta under rubriken 7.2. 

 

7.2 Vilken funktion har showen i uppbyggandet av Victoria’s Secrets varumärke? 

Som vi nämnde i början av arbetet är varor inte bara något som konsumeras, utan de har ett 

psykologiskt värde för konsumenterna. Det innebär att det psykologiska värdet kan vara en 

anledning till att konsumenter väljer att handla en produkt från ett visst märke. Kunden vill inte 

bara ha vilken bh som helst, den vill ha en bh från VS. Med den förväntas, bokstavligt talat, allt 

det som VS’s varumärke är laddat med komma p  köpet (Keller, Aperia & Gergsons 2008:6). 
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 Eftersom showen utgör en viktig del i VS märkeskommunikation med potentiella kunder 

är det här märket kan forma sitt brand identity. Under arbetets gång har vi kommit fram till att 

VS använder sig av showen för att genom olika scener bygga upp berättelser. I berättelserna 

placerar märket olika element och budskap som kan attrahera olika målgrupper eller samma 

målgrupp men efter olika tillfällen och humör. Vi menar att VS show på många sätt påminner 

om en teater där modellerna, likt skådespelerskor, iklär sig olika roller. Ibland är de exotiska 

fåglar i en tropisk djungel, ibland isprinsessor i en vintervärld och ibland fresterskor i ett 

romantiskt Paris. Gemensamt för valda scener är att samtliga på ett eller annat anspelar på 

publikens önskningar och drömmar. I scener som “Parisian Nights” och “Snow Angels” inbjuds 

publiken att ta del av olika drömvärldar där märket har låtit fantasin flöda. Dessa inslag skapar 

en lekfull och förmodligen behövlig kontrast till det avklädda som annars kan uppfattas som för 

sexigt och utmanande. Denna kontrast är nödvändig för att inte märket ska förknippas med fel 

värden, som pornografi, men även för att behålla yngre tittare som utgör en viktig del av 

målgruppen. Kopplingen till fantasivärldar och drömmar återkommer ofta och vi skulle vilja 

påstå att drömmar genomsyrar hela varumärket, exempelvis genom den ständiga kopplingen till 

änglar, liksom i scener som “Barndomsdrömmar” där modellerna intervjuas i en miljö som 

påminner om en rosa drömvärld. De tydliga kopplingarna till Askungen bidrar även de till denna 

tolkning. 

 Förutom dessa mer fantasifulla associationer till drömmar så gör vi en del kopplingar till 

drömmar av det mer verklighetsbaserade slaget. Dessa handlar om drömmar och önskningar om 

lycka, om gemenskap, om skönhet och om kärlek. Showen skapar förhoppningar om att den som 

väljer att ta del av märket blir en lyckligare människa. VS visar till exempel upp kärleken mellan 

Behati Prinsloo och Adam Levine och vänskapen mellan änglarna, samt mellan änglarna och 

artister som Taylor Swift. Genom att vara inkluderande och räcka ut en hand till publiken ger 

man den en chans att ocks  bli “en i gemenskapen” och s ledes bli som en av dessa lyckade 

personer som förknippas med märket. Backstagescenerna med modellerna är väldigt viktiga 

eftersom de utgör handen som når ut till publiken. Vi menar att VS använder modeshowen för att 

bygga känslomässiga broar till sina konsumenter. När de visar upp en mer privat sida av 

modellerna där de framstår som ödmjuka, jordnära och sympatiska blir det lättare för publiken 

att ta dem till sig, istället för att bara ser dem som ouppnåeliga idealkvinnor. Denna mjukare bild 
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är viktig för att publiken ska kunna identifiera sig med modellerna och vilja efterlikna dem 

genom att bland annat konsumera produkterna som märket säljer. 

  

8. Slutsatser och diskussion 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur Victoria’s Secret använder sig av underh llning 

som säljstrategi genom sin  rliga Victoria’s Secret Fashion Show. Syftet var även att se vilken 

roll showen har i uppbyggandet av Victoria’s Secrets varumärke. 

 För att undersöka detta har vi använt oss av en semiotisk bildanalys baserad på Roland 

Barthes begrepp denotation och konnotation. Vi studerade fyra utvalda scener vilka vi ansåg var 

representativa för hela showen. Semiotisk bildanalys lämpade sig mycket bra som metod för 

arbetet då vi kunde dra slutsatser och få fram resultat som inte hade kunnat mätas på annat sätt. 

Vi kunde på så vis upptäcka underliggande strukturer och symbolik i den rörliga bilden och dess 

kontext som berättade mer om VS än vad man som tittare kunde se förmedlas vid en första 

anblick. Vi valde att komplettera vår metod med de teoretiska begreppen märkesgemenskap, 

brand identity och celebrity endorsement. Alla teorier passade väl ihop med varandra och 

breddade förståelsen för VS som varumärke och deras strategi att bygga upp en drömvärld 

genom sin modeshow. 

          Vi har kommit fram till att underhållningsformatet är ett smart sätt för VS att nå en stor 

publik. Artisterna, kostymerna och modellerna bidrar till att showen känns mer som ett 

underhållande event än som reklam. Det bidrar till att modevisningen blir mer lättsmält och 

enklare för tittarna att ta till sig. Denna hybrid mellan modevisning och nöjesinslag resulterar i 

att gränsen mellan underhållning och marknadsföring suddas ut. Detta kan leda till att publiken 

inte ställer sig lika avvaktande till innehållet som de skulle ha gjort vid en tydlig reklamfilm, 

vilket kan resultera i att de är mer mottagliga för de budskap som sänds ut. Vi såg att VS 

använder sig av celebrity endorsement för att ladda varumärket med önskvärda associationer, 

framförallt genom användandet av toppmodeller, vilka går under epitetet änglar. Att skapa 

uppmärksamhet kring och idealisera märkets modeller är ett strategiskt drag eftersom det 

framkallar ett publikt intresse, något som märket sedan kan utnyttja genom att låta modellerna 

marknadsföra märket och få publiken att vilja efterlikna dessa. 

        Vi drar slutsatsen att showen används för att förmedla VS brand identity. Genom att ladda 

scener med olika budskap kan märket nå ut till olika delar av publiken. Vi menar att till skillnad 
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från många andra modevisningar där produkterna är i fokus så syftar VS modeshow främst till att 

nå ut till en stor publik, samt att skapa en positiv känsla för varumärket hos dessa. När ett 

intresse väl har väckts så kan publiken söka sig till butikerna eller till webbshoppen. Vi har även 

observerat att balansen är oerhört viktig för VS show. Gränsen mellan vad som kan anses vara 

för utmanande eller för reklamaktigt är tunn och om märket inte hittar rätt balans kan de förlora 

kunder genom att de exempelvis inte identifierar sig med modellerna eller stör sig på 

marknadsföringen. 

  

Om man ser till de etiska aspekterna finns det framförallt två saker i utformningen av showen 

som kan diskuteras. Den första aspekten utgår ifrån huruvida VS gränsar till att använda sig av 

dold marknadsföring eller inte. När nöjesformatet med uppträdanden, intervjuer samt 

spektakulära kostymer blandas upp med rena reklaminslag så bidrar det till att det kan vara svårt 

för publiken att uppfatta vad som är underhållning och vad som är marknadsföring. I scenen 

”Änglarna och Sociala Medier” l ter VS modellerna prata om sociala medier. De skämtar och 

bjuder på historier om sina personliga erfarenheter av Instagram och Facebook. I scenen visas 

länken till VS webbsida samt VS hashtag upp vid upprepade tillfällen. Men eftersom hela scenen 

är så anpassad till temat sociala medier så är det inte lika tydligt att länkarna är ren reklam. Vissa 

scener framställs dessutom som att de inte är reklam trots att det känns rätt uppenbart att syftet 

med dem är att marknadsföra märket. Intervjuscenerna i ”Barndomsdrömmar” där modellerna 

hyllar märket är exempel på detta. Formatet ställer krav på publiken eftersom den måste kunna se 

det hela med en kritisk blick, något vi ställer oss tveksamma till om alla kan, speciellt med tanke 

på att många tittare är så unga. 

        Den andra aspekten som kan ifr gasättas är ifall VS “lovar” konsumenten saker som de 

sedan inte kan hålla. Även om märket aldrig rent ut lovar konsumenterna att de ska bli 

lyckligare, snyggare, mer åtråvärda eller mer omtyckta genom att konsumera märket så menar vi 

att detta indikeras genom de budskap de sänder ut. Under arbetets gång har vi kommit fram till 

att VS är laddat med en stor mängd symboliska värden. Vad dessa värden egentligen tillför 

kunden är svårt att sätta fingret på eftersom det förmodligen varierar stort beroende på kunden. 

Det kan vara så att känslan kunden får när hon konsumerar VS räcker för att hon ska känna sig 

exempelvis vacker, sensuell och lyckad. Kanske vetskapen av att hon använder samma märke 

som några av världens vackraste och mest framgångsrika modeller ökar hennes självförtroende. 
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Vi menar däremot att det kan uppstå en besvikelse eftersom dessa värden endast existerar i 

tanken, majoriteten av kvinnorna som köper underkläder från VS kommer aldrig att se ut som 

modellerna som medverkar i showen och förmodligen blir de varken lyckligare eller mer 

omtyckta för att de konsumerar produkterna. Kanske känner sig dessa lurade och besvikna när de 

inser att det lyckliga liv som framställs i showen inte kan erhållas genom att endast konsumera 

märkets produkter. Känslan som uppstod för märket och dess produkter när de såg showen 

kanske inte infinner sig hemma när de väl inköpt produkterna, för att de inser att det inte är 

varorna i sig som var det lockande, kanske var det snarare stämningen, gemenskapen och 

glädjen. Vi menar att människans dröm och längtan efter att bli lycklig och omtyckt av andra 

människor är så stark att hon ständigt söker sätt att uppfylla detta. Det kan verka cyniskt av ett 

märke att utnyttja denna strävan i ett kommersiellt syfte. 

  

8.1 Koppling till tidigare forskning 

Ajde och Hanssons uppsats om storytelling skulle ha kunnat vara relevant för vår uppsats, men 

det visade sig att vår inriktning skiljer sig från deras och vi gör inte samma kopplingar. Ajde och 

Hansson väljer att se till de aspekter av begreppet storytelling som syftar till att berätta om hur 

ett märke har skapats, om dess ursprung. I sin uppsats drar de slutsatsen att VS gör ständiga 

kopplingar till den viktorianska eran. Utöver detta beskriver de begreppet storytelling utifrån 

termer som konsumentberättelser, medarbetarberättelser och samhällsberättelser. I vår uppsats 

menar vi snarare att man använder sig av storytelling för att i showen förmedla fiktiva berättelser 

som kan få konsumenten att drömma sig bort. Vi ser inga direkta kopplingar till just en enskild 

tidsepok och inte heller till konsumentberättelser eller medarbetarberättelser. Samhällsberättelser 

kanske låter som någonting som skulle gå att koppla till tolkningen att VS säljer drömmar om 

gemenskap och kärlek, men författarna syftar snarare till hur ett företag ställer sig i exempelvis 

miljö eller rättvisefrågor, något som inte lyfts under de scener vi valt att titta på.   

  

8.2 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har vi märkt en markant skillnad mellan de produkter som visas i showen 

och de produkter som säljs i VS-butikerna. I showen så uppfattar man som tittare märket som 

exklusivt och lyxigt. Modellerna och kreationerna de bär känns glamorösa. En del av 

underkläderna som syns i showen är specialdesignade endast för den och består av lyxigare 
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material som siden, och som tidigare nämnts så bär en modell dessutom underkläder iklädda 

ädelstenar för miljontals dollar - VS Fantasy Bra. De underkläder som faktiskt säljs i butikerna är 

betydligt enklare och består ofta av billiga syntetiska material som polyamid och nylon 

(victoriassecret.com). När dessa plagg förekommer i showen är modellen i övrigt så utsmyckad 

med såväl smycken som vingar eller slöjor att det är svårt att få en bild av underkläderna. 

Plockas underkläderna ur sitt sammanhang är de relativt intetsägande. Kontrasten blir således 

stor och vi undrar ifall inte kunden känner sig lurad och besviken. Det skulle vara intressant att 

vidare forska i skillnaderna mellan hur produkterna marknadsförs och hur de faktiskt är, 

eventuellt i form av kvalitativa intervjuer med potentiella målgrupper. 
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