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Abstract 

Title: Women's best beautiful will never be good enough: a rethoric and semiotic analysis of 

four advertisements for beauty products.  

 

Because of the medias central role in peoples lives in the modern society we today live in, 

they have become a reference in peoples processes of making sence of their subsistences and 

environments. Commercial companies also want to present an as good image as possible of 

them towards the recipients through their marketing. Both parts can lead to a distorted 

picture of the real och everyday and norms and ideals easily form, for example about the 

correct way a woman should act and be, as the media affect which references should be made 

available for society. 
 

The purpose of this thesis is to examine how four advertisements for beauty products 

produce ideals and norms of beauty as well as construct and reconstruct femininity through 

the ways women are represented. The study will also contain the question about how rethoric 

and semiotic tools are used to strengthen the messages and sell the products. The study will 

be executed with a qualitative rethoric and semiotic analysis and the theories applied to it are 

mediatization and Envisionment theory as well as a theory about gender and femininity.    

 

The foremost results of this study has been that women are represented as constantly striving 

towards a better beauty to be able to also feel better about themselves, gain better self-esteem 

and to have more fulfilled and successful lives. The women in the advertisments were shown 

to usually be displeased with their appearances and unsure about themselves because of it 

before their use of the product. A maintained need for beauty and beautyproducts was also 

identified to be conveyed from the companies through the advertisements, towards the 

recipients. This could be understood as a way for them to strengthen the messages and create 

a constant need among women for their beautyproducts. These tendencies has also been 

identified to be factors which create beautyideals and norms for women to follow to be 

normalised and considered as feminine.  

 

 

 

 

http://www.synonymer.se/?query=recipient&lang=engsyn
http://www.synonymer.se/?query=strengthen&lang=engsyn
http://www.synonymer.se/?query=qualitative&lang=engsyn
http://www.synonymer.se/?query=recipient&lang=engsyn
http://www.synonymer.se/?query=strengthen&lang=engsyn
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1. Inledning 

Då medierna idag har en central roll i människors liv har de också kommit att fungera som 

referensramar för individer, hjälpmedel för dem för att skapa mening i tillvaron och 

omgivningen. En strävan efter att skapa en så god bild av jaget som möjligt finns också hos 

individer, man vill passa in i de samhälleliga kontexterna och vill att den egna och andras bild 

av jaget ska vara så bra och positiv som möjligt. Men genom att individer i stor utsträckning 

tillförlitar sig på medierna för att förstå omvärlden, hur man ska se ut, bete sig, tycka och 

tänka kan en förvrängd uppfattning om både omgivningen och sätten på vilka man bör bete 

sig skapas. Detta genom att medierna styr vilket innehåll som ska förmedlas ut, samt 

därigenom också påverkar vilka referensramar som ska göras tillgängliga för individer 

(Hjarvard, 2013:29, 31). Goffman (1979) har påvisat att män och kvinnor skildras olika i 

mediala bilder. Han menade att det finns en samverkan mellan dessa bilder och individers 

verklighetsuppfattningar. Hur kvinnor framställs är vad som ligger till grund för denna 

studie, där ett feminint perspektiv och analyser av konstruktion och rekonstruktion av 

kvinnlighet och skönhet genomförs.  

 

Kommersiella företag vill genom sin marknadsföring uppvisa en så positiv och smickrande 

bild som möjligt av det egna varumärket och produkterna, samt effekterna av dem, såväl för 

att sälja sina produkter, som för att skapa trovärdighet och förtroende hos målgruppen. Här 

vävs också konkurrensen med andra företag inom branschen de tillhör in. Smala och nästan 

overkligt vackra modeller får representera kvinnor och retuschering är något som flitigt 

används i reklambudskap då att förmedla något annat inte anses tillräckligt visuellt attraktivt 

(Elias & Gill, 2014:183). Dessa tankesätt kring marknadsföring och reklam kan anses 

väletablerade inom många branscher, men kanske framför allt inom skönhetsbranschen där 

de smala kvinnorna med de näst intill perfekta utseendena, attributen och liven är starkt 

överrepresenterade. Detta medan man sällan stöter på kvinnor med andra egenskaper och 

attribut.   

 

I reklambudskap för skönhets- och hälsoprodukter finns ofta flera budskap, de förmedlar 

mer än de grundläggande, säljande reklambudskapen som oftast handlar om det som kan 

erhållas av att använda ett specifikt varumärkes produkt. Den utökade framställning som kan 

identifieras i många reklamfilmer av dessa genrer är bilden om hur ett gott, normalt, lyckat 

och önskat liv ser ut. Ideal och normer för hur man ska se ut, tycka, tänka eller bete sig 

skapas genom dessa sorters reklambudskap, sammankopplade med kulturella och sociala 

värderingar (Qvarsell & Torell, 2004:15-16). De ideal och normer som existerar i samhället 

och som skapas i relationen mellan de båda parterna - medierna och samhället - kolliderar 

lätt med individers egna föreställningar och associationer om de skiljer sig åt. En konflikt hos 
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en kvinna kan skapas exempelvis kring viljan att äta vad hon vill, och därigenom vara 

tillfredställd och lycklig, och de skönhetsideal som förklarar normen för kvinnor som smal 

och därigenom vacker, vilka sålunda också uppmanar henne att tänka över vad hon äter. 

Hennes uppfattning om sig själv skapas alltså inte enbart utifrån hennes egna uppfattningar 

utan även utifrån ideal, normer och regelverk som hon möts av (Meurling, 2003:9), bland 

annat genom medierna.  

 

Att studera reklambudskap för skönhetsprodukter är intressant då det kan belysa hur ideal, 

normer och regelverk för kvinnor skapas och hur de i relation till reklambudskapet i sig kan 

inverka på mottagarna. Det är också intessant att studera de livsstilsargument som finns i 

reklamfilmer inom skönhetsbranschen av samma anledningar. Det är med utgångspunkt i 

detta som denna uppsats kommer ta form.  

 

1.1 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka hur kvinnor framställs utifrån ett genusperspektiv i fyra 

reklamfilmer för skönhetsprodukter, samt hur kvinnlighet konstrueras och rekonstrueras i 

dem. Studien är också ämnad att undersöka hur skönhetsideal och normer kan skapas och 

upprätthållas genom reklamfilmerna. Slutligen kommer det också studeras hur företagen 

som står bakom reklamfilmerna kan tänkas ha använt sig av retoriska och semiotiska verktyg 

för att stärka och sälja sina produkter och varumärken.   

 

1.2 Frågeställningar 

  Hur framställs kvinnlighet i reklamfilmerna?  

o Hur ser denna framställning ut utifrån ett genusperspektiv? 

 Hur kan reklamfilmerna bidra till skapandet av skönhetsideal och normer?  

 Hur använder sig företagen av retoriska och semiotiska verktyg i de fyra 

reklamfilmerna för att sälja sina produkter och/eller stärka sina varumärken? 

 

1.2.1 Avgränsningar 

Någon djupare undersökning av hur kvinnor kan tänkas uppfatta reklamfilmerna eller hur de 

tar ställning till möjligheten att skönhetsreklamfilmer skapar normer och skönhetsideal, 

genom exempelvis intervjuer eller enkäter kommer inte att genomföras. Det kommer inte 

heller undersökas hur framställningen av kvinnor och män i dessa sorters reklamfilmer 

skiljer sig åt. Dessa är intressanta studier men utelämnas här då studien skulle bli för stor om 

de skulle innefattas. Istället skulle de kunna vara intressanta utgångspunkter för framtida 

forskning inom ämnet.  
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2. Tidigare forskning 

2.1 "Love your body" diskurser i reklamfilmer 

Ana Sofia Elias och Rosalind Gill (2014:179-180) granskade Love your body (LYB) diskurser i 

reklamfilmer utifrån kritiskt feministiska och post-feministiska synvinklar. LYB-diskurser är 

positiva, bekräftande och feministiskt influerade mediebudskap vars syften är att övertyga 

kvinnor om deras positiva egenskaper och att arbeta mot ideal och normer kring skönhet och 

kvinnlighet. Många kvinnor har på onlineforum uttryckt både glädje och lättnad över dessa 

nya sorters reklamkampanjer genom att de skiljer sig från många andra genom det positiva 

fokuset.  

 

Elias och Gill (2014) menar att LYB-diskurser kan verka bättre än vad de egentligen är. 

Företag som förmedlar LYB-diskurser i sina reklamfilmer använder sig ändå ofta av samma 

slags tekniker som företag som inte använder diskurserna i sina budskap, smink och 

retuschering, för att förfina bilderna som de förmedlar. Annars anses inte budskapen bli 

tillräckligt visuellt attraktiva och älskvärda. Budskapen blir genom detta lätt falska på grund 

av deras motstridande verbala och visuella innebörder. Den differentiering som finns i LYB-

diskurserna från “vanliga” reklamfilmer existerar också i ytterst liten grad vad gäller 

representationen av kvinnor med olika kroppsform, ålder och utseende (Elias & Gill, 

2014:183f).  

 

Många företag som använder sig av LYB-diskurser i sina mediebudskap är ändå de som kan 

vinna på att normer och ideal upprätthålls. Genom att förstärka normativa  idéer och 

beskriva dem som psykologiska problem hos individer, istället för som samhälleliga problem, 

och sedan uppmuntra individer till att överkomma dessa problem får budskapet en helt 

annan tonalitet, och ett till synes annat syfte (Elias & Gill, 2014:184f). Tack vare LYB-

diskurserna räcker det inte längre heller med att skapa sig ett vackert yttre, utan det måste 

åtföljas av ett vackert och modernt sinne med en post-feministisk syn på jaget. Skönhet har 

skiftat från endast yttre egenskaper till skönhet på en psykologisk nivå, men de 

svåruppnådda normerna och idealen, för båda delar, finns fortfarande kvar (Elias & Gill, 

2014:185). Detta är intressant i relation till min egen studie då det visar på hur ideal och 

normer kring skönhet och kvinnlighet konstrueras och rekonstrueras på flera olika plan, både 

sociala, kulturella, samhällerliga och kommersiella. De motstridiga budskap som LYB-

diskurserna bidrar till är också intressanta då de kan ge en bild av hur säljande, 

underliggande budskap döljs av förfining och till synes positiva aspekter.   
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2.2 Skönhetsideal, normer och konkretisering av flickors 

identiteter i mediebilder  

Sue Jackson och Tiina Vares (2013:1, 5) undersökte hur flickor skapar sig mening och 

relaterar till mediala representationer av utseenden, samt hur flickorna förhandlar 

möjligheterna till konkreta identiteter som vidarebefordras till dem genom mediala 

representationer. 

 

Inom den post-feministiska diskursen är förståelsen av kvinnors kroppar som kulturellt 

producerade genom specifika normer om önskvärd femininitet central. Den moderna 

normativa kroppen ska inte bara vara smakfullt smal, vit och ung, utan även “het” och 

“sexig”, utmärkt av en kurvig kropp och smickrande kläder. Det är genom skönhetsprodukter 

så som smink, hud- och hårvård, samt skönhetsoperationer som dessa normer upprätthålls. 

Det är också med dessa som individer som står utanför den normativa estetiken kan skapa ett 

“vackert” och normativt korrekt utseende (Jackson & Vares, 2013:2-3).  

 

Jackson och Vares (2013:4) talar om hur dominerande normer och diskurser i samhället 

används som referensramar som kvinnor i processen att förstå sig själv, sin kropp och sitt jag 

måste förhandla med. I studien identifierades en konstant “push and pull”-relation mellan 

intervjupersonerna och de mediebilder som studerades. Flickorna identifierade 

genomgående i mediebilderna perfektion som ett normativt krav för femininitet men såg 

samtidigt igenom de teknologier och den retuschering som stod bakom. Flickorna upplevde 

trycket om perfektion, smala kroppar och vacker hy som oroande då det bidrog till att de 

jämförde sig själva med mediebilderna och insåg omöjligheten att uppnå en skönhet som 

liknar den på bilden. En känsla av hopplöshet och en önskan att efterlikna kvinnorna på 

bilderna skapades (Jackson & Vares, 2013). En perfekt hy och kropp konstruerades också av 

flickorna som möjligheter till ett bättre och mer lyckat liv, vilket menas till viss del stöds av 

det post-feministiska samhället där en perfekt och önskad kropp är någon som kan uppfattas 

som krav för framgång.  

 

Det menas också att individers egna fantasi spelar roll genom att den understryker ett 

imperfekt jag och väcker en strävan efter att efterlikna utseendena i mediebilderna i hopp att 

uppnå ett mer lyckat och önskat liv. Avslutningsvis menades det att de kulturella krav som 

ställs på att delta i den strävan efter perfektion som existerar i samhället kan, genom flickor 

och kvinnors misslyckande i att uppfylla kraven, hota deras kulturella förståelser för sig själv 

som kvinnliga individer (Jackson & Vares, 2013:6, 12). Denna studie bidrar till en förståelse 

för hur kvinnor, även om det i denna studie rör sig om flickor, påverkas av mediala bilder om 

skönhet. Därigenom blir den intressant för mig studie genom att denna forskning ger mig 
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utrymme att diksutera möjliga påverkansfaktorer som existerar i det empiriska materialet. 

Kanske går det att ifrågasätta om det är möjligt att koppla en studie genomförd på flickor mot 

en riktad mot kvinnor, då de kan anses vara i olika stadier i sina liv som flicka och som 

kvinna. Men då dessa båda studier påvisar en konstant exponering för mediala budskap kring 

skönhet och femininitet redan från en tidig ålder kan denna problematik anses hamna i en 

kulturell bakgrund då Jackson och Vares studie har påvisat påverkan kring femininitet och 

skönhet redan tidigt i livet.      
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3. Teori 

Detta teoretiska kapitel består av tre teorier. De två första teoriavsnitten kretsar kring 

kommunikation medan det tredje berör genus och kvinnlighet.  

 

3.1 Medialisering 

Medialiseringsteorin har utgångspunkt i politiken och i hur individers handlingar i 

förhållande till den politiska världen är orsakade av hur individen uppfattar och värderar 

den. Dessa uppfattningar och värderingar bildas genom information som når individen 

genom egna och andras erfarenheter, samt genom budskap från medierna. De direkta 

effekterna från informationsvägarna är som störst på individers verklighetsuppfattningar och 

värderingar (Asp, 1986:342-343). 

  

Medierna går in i en roll som opinionsbildare på många olika plan (Hjarvard, 2013:10). 

Genom att medierna spelar en allt större roll i olika kontexter har de också inverkan på de 

sociala roller som existerar i interaktionen mellan människor samt mellan individer, medier, 

omgivning och kontext. Detta genom att medierna påverkar vilka samspel och referensramar 

som finns eller görs tillgängliga för att individer ska kunna skapa sig mening och förståelse i 

sin tillvaro och omgivning (Hjarvard, 2013:29). Då människor vanligtvis strävar efter att 

presentera en så god bild som möjligt av sig själv fungerar också medierna som ett 

hjälpmedel för individer att uppnå detta (Hjarvard, 2013:31). Detta kan exempelvis ske 

genom att medierna förmedlar en accepterad bild av olika kontexter, som också kan vara full 

av sociala och kulturella normer, som individer i sin tur använder sig av som referensram och 

som hjälpmedel för att skapa en accepterad och god bild av sig själv. Den påverkan som 

medierna har på de sociala rollerna och hur individer tar hjälp av dem för att skapa sig 

förståelse och mening är intressant att diskutera  i förhållande till min studie och de resultat 

jag kommer fram till. Den inverkan medierna har på individer i samhället kan också tänkas 

bidra till förståelsen för hur reklamfilmerna kan inverka på mottagarna, samt hur 

skönhetsideal och normer som skapas genom dem kan influera individer.  

 

Människors mottaglighet för mediernas innehåll och de budskap som sänds ut, samt deras 

engagemang och kognitiva resurser, påverkar i stor grad vilken effekt medierna får. Det är 

också svårare att få mottagaren att ändra sina åsikter än att förstärka redan existerande 

uppfattningar (Asp, 1986:352). På detta sätt kan det gå till i så väl mediematerial med fokus 

på politik som i reklamfilmer. En individ som exempelvis möts av reklamfilmer för 

skönhetsprodukter, men är ointresserad av detta är inte lika mottaglig och lätt att påverka 
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som en person som är intresserad av temat. Individer som är intresserade av ämnet kan 

samtidigt lätt påverkas och deras åsikter, uppfattningar och förståelser förändras.  

 

Den allt större mängd val, risker och överväganden som individer behöver göra i dagens 

sociala och individualiserade samhälle kräver att beslut fattas. Dessa beslut rättfärdigas 

genom kunskap om de existerande normer och trender som finns i individers omgivning. Här 

kommer mediernas roll i individers vardag in i bilden igen. Moderniseringen av medierna 

och deras allt större roll i individers vardag assisterar dem i deras sökande efter förståelse 

och rättfärdigande genom att de erbjuder allt från produkter och tjänster till tips och råd för 

att rationalisera individers livsstil (Hjarvard, 2013:147f). Mottagligheten för mediala budskap 

som finns hos individer och mediernas sätt att "assistera" mottagaren i hens strävan efter 

förståelse och rättfärdigande är intressant i relation till denna studie då dessa delar kan 

belysa hur budskapen som förmadlas kan inverka på mottagaren. Hur skönhetsideal och 

normer skapas kan också tänkas kunna förklaras med hjälp av denna teori. Studier av hur 

medierna kan påverka människor är då sådana kan belysa hur medierna på många olika sätt, 

och egentligen ur vilket perspektiv som helst, kan bidra till att påverka individer, exempelvis 

genom ideal och normer som undersöks i reklamfilmerna för denna studie. Genom sätten de 

olika reklamfilmerna är skapade på kan de, beroende på mottagare, ha olika effekt, och även 

påverka på olika sätt.  

 

Även mediernas innehåll spelar stor roll för hur de kan påverka mottagaren (Asp, 1986:351). 

Kvalitetsaspekten är central då den kan bidra till intresset och det ansedda kunskapsvärdet 

mottagaren tycker sig finna i budskapet. Flera aktörer påverkar medieinnehållet, och Asp 

urskiljer tre aktörer utom och inom medierna samt mediernas publik. Med denna studie i 

åtanke är medierna och publiken mest centrala och intressanta. Medieaktörerna har två 

element de fokuserar på när de väljer ut sina innehåll. Den första är vad de tror är 

mottagarnas efterfrågan eller behov, och den andra är deras vilja att påverka mottagarna på 

ett visst sätt (Asp, 1986:354-355). Publiken är också central i frågan gällande mediernas 

innehåll, det har länge funnits konkurrens om publikens uppmärksamhet (Asp, 1986:356), 

och denna konkurrens kan anses finnas i som störst utsträckning idag då samhället är så 

medialiserat. Det bidrar till att medieaktörerna ständigt måste sträva efter att fånga sin 

målgrupps uppmärksamhet och urskilja sig från konkurrenterna. Här kan företagen genom 

exempelvis deras reklamfilmer behöva sträva efter nya sätt att nå ut till sina mottagare och 

differentiera sig från konkurrenterna. Retoriska och semiotiska element, så som 

övertalningstekniker och visuell attraktivitet kan här tänkas bistå företagen. Hur företagen 

som förmedlar reklamfilmerna använder sig av dess retoriska och semiotiska element är en 

av de delar som undersöks i denna studie.  
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3.2 Föreställningsvärldar 

Judith A. Langer (1995) har utvecklat en slags receptionsteori kring vad som kallas 

föreställningsvärldar. Langer menar att föreställningsvärldar är individers sätt att skapa 

förståelse för allt i deras omvärld. Föreställningsvärldarna skiljer sig från individ till individ 

och skapas och fungerar utifrån den specifika individens egna kulturella och sociala 

erfarenheter samt genom relationen till den nuvarande situationen eller erfarenheten. De är 

också dynamiska kombinationer av idéer, bilder, frågor, förväntningar och reflektioner som 

människor möts av vid varje situation då man möts av något slags budskap (Langer, 1995:9). 

De utvecklas med tiden och allt eftersom budskapet fortskrider (Langer, 1995:13). Även efter 

mötet mellan individ och budskap så fortsätter föreställningsvärlden att förändras, genom 

bland annat vidare reflektion över budskapet, samt möten med andra budskap och 

diskussion med andra individer (Langer, 1995:10). Det är framför allt utifrån detta som 

denna teori är intressant och relevant i relation till studien. Skulle detta sättas i en kontext 

där reklamfilmer för skönhetsprodukter är centrala så kan Langers teori bidra till förståelse 

för hur individer påverkas av reklamfilmerna, samt för hur de i relation till de budskap de 

möter i reklamfilmerna skapar mening i den egna kontexten.  

 

De tolkningsprocesser som är mycket centrala inom denna teori är också intressanta när teorin 

appliceras och läggs till grund för denna studie. Människor tolkar de budskap som möter dem 

på många olika sätt, både från situation till situation och från individ till individ. Därför kan 

tolkningen av reklamfilmerna ske på olika sätt och den inverkan de normer och ideal som kan 

finnas i reklamfilmerna ha olika effekt på människor, beroende på deras tidigare erfarenheter, 

tankar, åsikter, tolkningar och så vidare. Genom att denna teori belyser hur människor skapar 

mening i relationen mellan budskap och verklighet, samt representerar den totala förståelse 

som finns mellan budskapet och kontexten individen befinner sig i kan den stå till grund för 

intressant reflektion i studien.  

 

3.2.1 Föreställningsvärldar genom fyra förhållningssätt 

Enligt Langer (1995:15)  finns det fyra icke-linjära förhållningssätt genom vilka individer kan 

utveckla sin tolkning och förståelse för budskap. 

 

Being out and stepping into an envisionment  

Detta sker när individer först tar del av budskapet. Individen försöker samla in så mycket 

information om budskapet som möjligt för att kunna skapa en mening och förståelse för vad 

det kommer handla om. Ytliga egenskaper i budskapet och tidigare kunskap och erfarenheter 

används för att skapa en första förståelse för delar så som handling, karaktärer och 

förhållanden mellan budskapets olika egenskaper (Langer, 1995:16).  
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Being in and moving through an envisionment 

Här använder individen sin egen kunskap och erfarenhet, samt budskapet i sig och dess 

kontext för att utveckla förståelsen för budskapet. De betydelser som redan förstås av 

individen ger upphov till nya meningar genom att föreställningsvärlden utvecklas ytterligare 

genom reflektion över motiv, innebörder, förorsaker och korrelationer inom budskapet. 

Individen reflekterar också över vad budskapet kan betyda eller mena, och håller sin 

föreställningsvärld öppen för förändring i förståelsen av budskapet (Langer, 1995:17).  

 

Stepping out and rethinking what one knows 

Här utvecklar och reflekterar individen över sina redan existerande kunskaper och 

erfarenheter med hjälp av den nyfunna förståelse som budskapet bidragit till. 

Föreställningsvärlden används också för att tänka igenom tidigare åsikter och vad de nya 

förståelsena kan betyda för det egna livet. I detta steg är relationen ömsesidig mellan 

föreställningsvärld och verklighet. Föreställningsvärlden belyser och influerar verkligheten 

och vice versa (Langer, 1995:17-18).  

 

Stepping out and objectifying the experience 

Här distanserar sig individen från den föreställningsvärld som skapats för att objektivt se på, 

analysera och reflektera över förståelsen som skapats och budskapet i sig. Detta sätts också i 

relation till andra budskap och erfarenheter. Individen reflekterar över varför ett specifikt 

budskap har en viss betydelse för hen. Beroende på hur djup individens föreställningsvärld 

blivit i förhållande till budskapet kan hen också bilda en medvetenhet bland annat om 

skillnaderna mellan producentens och hens egna uppfattning om världen, samt 

påverkanfaktorer i budskapet (Langer, 1995:18-19).  

 

3.3 Genus och femininitet 

Yvonne Hirdman talar om genussystem (Hirdman, 1988:51). Dessa kan förstås som 

dynamiska system och nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som 

genom interrelation ger upphov till mönstereffekter och regelbundenheter. Genussystemen 

är ordningsstrukturer av kön och människor och har även blivit en förutsättning för andra 

sociala, ekonomiska och politiska strukturer. Hirdmans sätt att se på genussystem utgår från 

två principer - isärhållandet av de båda könen, kvinnligt och manligt, och att det är mannen 

som är normen för det normala och allmängiltiga (ibid.). Isärhållandet grundar sig i 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt, och finns i både de fysiska och psykiska 

ordningarna. På grund av människors ständiga sökande efter meningsskapande i sin 

omgivning, och att de tar hjälp av platser, sorter, egenskaper och så vidare för att skapa 

denna förståelse uppstår denna uppdelning lätt (Hirdman, 1988:52). Hirdman talar också 
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om genuskontrakt, som kan kopplas till hennes andra princip - mannen som norm. Dessa 

kan beskrivas som konkreta uppfattningar av hur män och kvinnor ska vara, handla, bete sig 

och så vidare i relation till varandra (Hirdman, 1988:54). Här skulle det också kunna handla 

om hur män och kvinnor ska klä sig, se ut, vilka värderingar de ska ha med mera. 

Genuskontrakten skulle ytterligare kunna beskrivas som avtal eller överenskommelser 

mellan män och kvinnor om vad som definieras som kvinnligt eller manligt.  

 

Richard Dyer (1980) talar om sociala typer och stereotyper. Dessa bistår människor i deras 

förståelse för världen genom att de hänvisar till det som är normalt och som följer de regler 

som finns i samhället - sociala typer - och det som kan betraktas som onormalt och som 

exkluderas av de samhälleliga reglerna - stereotyper (Dyer, 1980:28-29). Stereotyperna är 

mer orubbliga än de sociala typerna, som individer själva till viss del kan välja att tillhöra. 

Stereotypiserade attribut tillskrivs istället individer av bland annat de normer och ideal som 

finns i samhället (Dyer, 1980:29).  

 

Dessa begrepp är intressanta i relation till denna studie då de belyser hur människor genom 

inverkan, från olika plan, kan influeras, förändras och försöka anpassa sig till exempelvis 

ideal och normer kring skönhet och kvinnlighet. Att ideal och normer för det normala, 

accepterade och korrekta skapas på fler plan än bara genom exempelvis medierna, så som 

både Hirdman och Dyer menar, är också intressant att diskutera i relation till min studie då 

det kan belysa meningsskapande- och förståelseprocesser med mera. 

 

Erving Goffman (1979:vii) studerade hur män och kvinnor framställs i reklambilder. I 

studien spekulerade han bland annat över vad reklambilderna säger om människor dem 

själva och vilken samverkan som finns mellan dessa bilder och det verkliga jaget och 

beteendet. Goffman fann att framställningen av kvinnor och män skiljer sig mycket åt, och 

belyser framför allt hur exempelvis beteendet och sätt att presentera sig själv eller produkten 

som marknadsförs är olika. Mannen som överordnad påvisades ofta genom exempelvis hans 

kroppsspråk, innehavandet av huvudrollen i bilden, eller att han befann sig i framkant eller 

högre upp i bilden. Kvinnor presenterade ofta sig själva eller produkterna med mjuka 

rörelser, beröringar, tonlägen och kroppsspråk. De förmedlades också ofta som mer spralliga 

och glada (Goffman, 1979). De olika sätten att förmedla män och kvinnor synliggör inte bara 

hur män och kvinnor kan tänkas tycka, tänka och känna om sig själva, utan de förmedlar 

också en ordning innehållande representationer av kulturella värderingar. Inom dessa 

ordningar menar Goffman att individers beteenden kan betraktas som utställningar, 

displays. Dessa skapas som en följd av de värdringar som skapas genom sociala kunskaper, 

erfarenheter och mönster (Goffman, 1979:vii), exempelvis genom att individer möts av 

reklambilder och -filmer, samt normer och ideal som skapas i samhället.   
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Bland Goffmans huvudsakliga argument finns tesen att reklambilder inte nödvändigtvis 

skildrar hur individer verkligen beter sig, som män eller kvinnor, utan snarare att de 

beskriver en bild av hur individer tror att män och kvinnor uppför sig. Detta bidrar i sin tur 

till att individer övertygas och intalas att det är på det sätt som förmedlas i reklambilderna 

som män och kvinnor faktiskt är och vill eller ska vara både i relation till sig själv och till 

andra individer. Dessa tendenser har också normaliserats i samhället till en grad där de inte 

betraktas som besynneliga eller onaturliga (Goffman, 1979:vii, ix). Genom att diskutera 

framför allt det sistnämnda i relation till studien kan förståelsen tänkas utökas för 

exempelvis hur ideal och normer som går att identifiera i reklamfilmerna normaliserats och 

inte betraktas som annorlunda, avvikande eller besynnerliga, på grund av att de i så stor grad 

finns runt omkring människor i deras omgivning.  

 

Slutligen kan också myter anses spela en roll i uppfattningen av vad som kan anses vara 

kvinnligt. Roland Barthes formulerade begreppet inom samhälls- och kulturforskningen och 

menar att myter är yttranden och kommunikationssystem som används för att ge något, eller 

någon, en betydelse. Myten definieras inte av innehållet den besitter, utan av på vilket sätt 

den uttrycks och ges egenskaper, på både historiska, kulturella och sociala plan (Barthes, 

1969:205). Barthes menar att vad som helst kan vara en myt, genom att de är öppna för 

samhällelig påverkan genom att det inte finns något som begränsar människor från att tala 

om tinget. Det utsmyckas med uppfattningar och värderingar och blir därför också något mer 

än det ursprungliga tinget (Barthes, 1969:205f). Teorin om myter kan i relation till min 

studie bidra till förståelse för hur kulturella aspekter i förhållande till de budskap för i 

reklamfilmerna förmedlas påverkar kvinnors förståelse för sig själv och hur hon definierar 

sig. 
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4. Material och metod 

4.1 Material och avgränsning 

Fyra reklamfilmer har valts ut för analys av hur skönhetsideal skapas och hur bilden av 

kvinnor konstrueras och rekonstrueras. Att antalet blev fyra är med hänsyn till uppsatsens 

utrymme och tidsspann. Dessa reklamfilmer är: 

 

 Dove: Oxygen & Moisture TV Advert (Dove, 2014).   

 L’Oréal Paris: Inspriation #BeautyForAll (L’Oréal Paris, 2014).  

 Olay: #BestBeautiful (Olay, 2014).   

 TRESemmé: 7 Day Keratin Smooth (TRESemmé, 2014).  

Urvalet av reklamfilmer har skett utifrån bland annat längd. Reklamfilmerna är mellan 30 

sekunder och en minut långa. Denna längd på reklamfilmerna kändes relevant då de varken 

är för korta eller långa för att ge ett tillräckligt material för studien. Med för korta 

reklamfilmer fanns risken att de inte skulle räcka till för att ge en tillräckligt djup och bred 

analys då de inte har särskilt mycket innehåll. I kortare reklamfilmer finns det inte heller lika 

mycket av en berättelse i innehållet, vilket också är ett kriterium för urvalet. För att uppfylla 

kraven för studien ska det också finnas minst en kvinnlig skådespelare i vardera reklamfilm. 

För långa reklamfilmer, exempelvis de som är cirka 2-3 minuter eller mer är inte heller 

aktuella för denna studie då de istället kan bidra till att materialet blir för stort. Längre 

reklamfilmer tar längre tid att analysera och sammanställa vilket kan bidra till tidsbrist vid 

genomförandet av resten av studien. Valet av reklamfilmer som är inom samma längd kändes 

också relevant då analysen av de olika reklamfilmerna då ges liknande förutsättningar. Med 

detta menas att det i reklamfilmer som är begränsade i längd endast får plats ett visst antal 

budskap och argument vilket ger dem samma förutsättningar vid förmedlingen utåt.  

 

Ett annat urvalskriterium var att reklamfilmerna skulle omfatta branschen som bara 

innefattar skönhetsprodukter, så som smink, hårvård och hudvård. Reklamfilmer från andra 

genrer inom skönhetsbranschen, till exempel modebranschen, kommer inte att användas då 

de kan anses ha en annan slags vinkel och andra sätt att bemöta sin målgrupp än vad 

reklamfilmer för skönhetsprodukter har. Att reklamfilmerna kommer ifrån företag med 

ursprung i den västerländska kulturen är också ett urvalskriterium. Detta eftersom medfödda 

värderingar och sätt att tolka reklamfilmerna kan skilja sig mellan den västerländska 

kulturen och andra. Underliggande budskap, normer och  ideal kan också vara svåra att 

identifiera om reklamfilmerna kommer från en kultur med andra referensramar än de jag 

själv har. Slutligen har reklamfilmerna valts ut från året 2014 för att de ska vara så aktuella 



16 

 

som möjligt i relation till sätten dagens samhälle fungerar och de referensramar människor i 

den västerländska kulturen idag använder sig av för att skapa mening i sin tillvaro.  

 

4.2 Metod 

Denna studie utförs med kvalitativa bild- och textanalyser, det vill säga metoder där man är 

mer intresserad av hur något är beskaffat och vad för egenskaper eller livsvärden något har, 

snarare än för exempelvis relationen mellan mätbara egenskaper hos något (Hartman, 

2004:272-273). Dessa sorters metoder har valts på grund av studiens natur, den är inte 

ämnad att kunna generaliseras på en helhet. Istället önskar jag att i studien kunna göra en 

djupare analys av det empiriska materialet. Genom detta är förhoppningen att  komma åt 

budskap och andra element som kan bidra till intressanta diskussioner. De analysverktyg 

som kommer användas är retorisk och semiotisk analys. 

 

4.2.1 Retorisk analys 

Retorik handlar främst om två element. Den är läran om tal, offentlig kommunikation och 

konsten att övertyga, med handlar även om mänskliga symbolhandlingar och sätt att agera i 

det alldagliga (Certeau, 2009:552). Dessa symbolhandlingar kan existera i såväl tal som text, 

bild och i olika mediekanaler. Retorikanalysens syfte är att belysa, förstå och förklara vilka 

funktioner och effekter kommunikativa handlingar har på människors tankar, handlingar, 

identitet, gemenskap med mera. Retoriken påverkar och övertygar oss, samtidigt som en 

analys av den kan ge insikt i hur kommunikation fungerar och göra människor mer 

observanta, medvetna och kritiska till den kommunikation som möter oss (Renberg, 

2007:14). Det är utifrån detta som en retorisk analys valdes för min undersökning. Genom att 

analysera olika retoriska element i reklamfilmerna söker studien nå en förståelse för hur 

företagen arbetar för att stärka reklamfilmernas budskap. Genom en retorisk analys kan jag 

också undersöka hur producenterna genom sin verbala kommunikation skapar ideal och 

normer för kvinnlighet och skönhet.   

 

Denna retorikanalys kommer undersöka fyra retoriska delar som jag tror alla kan förekomma 

i materialet. Den första är kontexten. Här handlar det om att identifiera olika delar av det 

sammanhang som budskapet befinner sig i (Karlberg & Mral, 1998:21). Genom att bland 

annat analysera den retoriska situationen som finns i reklamfilmerna, vilken målgruppen för 

budskapet är, samt text- och retorikgenrer kan intressanta fakta påträffas. Dessa fakta kan 

både ge en god grund för resterande delar av analysen och en djupare förståelse för hur 

reklamfilmerna är uppbyggda för att nå ut på bästa sätt till mottagarna.  
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Även reklamfilmernas disposition kommer analyseras. Den är av stor betydelse för att leda 

mottagaren mot övertygelse och omfattar fem delar som är till för att smidigt leda 

mottagaren genom budskapet: exordium, narratio, propositio, argumentatio och conclusio. 

Dessa är budskapets inledning, berättelse och ofta problemformulering (exordium och 

narratio) som för betraktaren vidare till tes och argument (propositio och argumentatio) och 

slutligen avrundningen (conclusio) som ofta innehåller någon slags uppmaning (Karlberg & 

Mral, 1998:28). Det kan förekomma avvikelser vad gäller vilka av de fem delarna som 

förekommer i reklamfilmer. Genom att analysera de delar som går att identifiera i materialet 

var för sig bör en god inblick skapas angående hur avsändaren disponerat sitt budskap för att 

det ska gynna dem.  

 

Stilen är den tredje del som kommer analyseras. Stilen är viktig i reklamfilmer, det verbala 

budskapet bör vara slagkraftigt och begripligt och estetiken vacker och uttrycksfull för att 

fånga och bevara mottagarens uppmärksamhet (Karlberg & Mral, 1998:45). Även denna del 

kan vidga förståelsen för reklamfilmernas budskap, men förhoppningen är även att analysen 

av denna del kan hjälpa till att belysa hur kvinnlighet konstrueras och rekonstrueras samt 

vad för egenskaper och roller kvinnorna i reklamfilmerna tillskrivs.  

 

Slutligen analyseras ethos, avsändarens trovärdighet och integritet, logos, de rationella och 

intellektuella argument som finns i innehållet och pathos, hur avsändaren agerar för att 

väcka känslor. Dessa är strategier för att som avsändare stärka sin övertalningsförmåga 

(Østbye m.fl. 2003:84). En analys av dessa tre element, framför allt pathos, kan 

förhoppningsvis tillföra insikt i hur en mottagare av budskapen kan tänkas känna och 

relatera till individerna i reklamfilmerna.  

 

4.2.2 Semiotisk analys 

Semiotiken är läran om koder och teckenproduktion, man intresserar sig här för allt som kan 

tolkas som ett tecken, något som står för något annat och därigenom skapar mening. Alla 

kulturella processer är enligt semiotiken kommunikativa handlingar som också innehåller en 

rad olika system för meningsskapande (Eco, 1976:3, 7-8). 

 

Roland Barthes är en central teoretiker inom semiotiken som också utvecklade den till en 

teori som väl kan appliceras på medieanalyser (Ekström, 2008:22). Barthes menar att alla 

tecken har mer än en innebörd. Det är utifrån detta som Barthes utvecklade begreppen 

denotation och konnotation, de primära och sekundära betydelserna av tecken som ger dem 

djupare innebörder (Storey, 2009:242). För att lättare förstå vad Barthes menar med 

primära och sekundära betydelser finns många exempel att tillgå, överallt runt omkring oss. 



18 

 

En kvinnas denotativa betydelse kan vara att hon är just en kvinna, en människa av det 

kvinnliga könet, medan hennes konnotativa betydelse kan vara specifika egenskaper hon 

associeras med så som att hon är feminin, kvinnlig, vacker och så vidare. Dessa begrepp som 

Barthes lägger fram kan appliceras på analysen av det empiriska materialet i denna studie. 

Genom att identifiera denotativa aspekter i reklamfilmerna och utifrån sociala och kulturella 

sammanhang utreda vad de konnotativa betydelserna är kan förståelse skapas för hur 

reklamfilmerna kan bidra till skapandet av skönhetsideal och normer samt även i viss mån 

bidra till både konstruktion och rekonstruktion av kvinnlighet och skönhet.   

 

Ytterligare verktyg som kommer användas i den semiotiska analysen är myt och metonymi. 

Med begreppet myt menar Barthes de kulturella värden som är kopplade till ett tecken på 

dess konnotativa nivå och den förmedlar mening till oss med koppling till den kulturella sfär 

vi befinner oss i. Metonymin bygger på innehållsmässig närhet mellan ord eller tecken. Man 

låter något abstrakt stå för något konkret. Med metonymier jobbar man ofta för att realisera 

och framhäva (Barthes, 1969:205. Ekström, 2008:24-26).  

 

Genom att identifiera och analysera förekomster av dessa verktyg i reklamfilmerna kan jag få 

förståelse för hur kvinnlighet och bilden av kvinnor konstrueras och rekonstrueras i 

reklamfilmerna. Dessa verktyg går till viss del in i varandra genom deras närliggande naturer. 

Som tidigare nämnt kan denotativa och konnotativa betydelser i reklamfilmerna tydliggöra 

hur ideal och normer skapas. Myter och metonymier, som båda används för att skapa mening 

och förståelse för så väl budskap som sociala och kulturella sammanhang i vår omgivning, 

kan också bidra till att svara på hur kvinnlighet konstrueras och rekonstrueras, hur dessa 

används för att göra reklamfilmernas budskap tydligare, samt till hur normer och 

skönhetsideal skapas. I reklamfilmer används nuförtiden mycket mer sofistikerade budskap 

för att förmedla det företagen vill nå ut med. Istället för att endast försöka sälja produkten, 

tjänsten eller företagets kvalitet och egenskaper används övertalningsargument som mer 

handlar om mervärde för kunden på olika sätt i större utsträckning (Østbye m.fl. 2008:82). 

Lycka, lyx och idylliska bilder av verkligheten är exempel på detta. Genom att analysera 

förekomsten av myter och metonymier i reklamfilmerna kan dessa sätt att marknadsföra 

budskapen identifieras och förklara hur företagen använder sig av exempelvis lycka för att 

stärka och göra förmedlingen av budskapen mer slagkraftig.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Semiotiken är som metod subjektiv och analyser av den har ibland kritiseras för att 

presenteras som alltför objektiva redogörelser (Ekström, 2008:27). Samma sak kan anses 

uppstå i metoder som baseras på retorikanalys då någon exakt distinktion mellan de båda 
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analysverktygen inte finns, semiotiken lånar begrepp av retoriken medan retorikens synsätt 

till viss del baseras på semiotiken (Ekström, 2008:73). Att analyserna lätt blir subjektiva har 

bland annat att göra med att man vid mötet med något, exempelvis ett reklambudskap, 

använder sig av sina egen referensramar och förförståelser för att skapa sig mening för det 

man möts av. Det kan anses att det inte finns mycket för att motverka detta då man hela 

tiden använder sig av dessa referensramar för att förstå sin omvärld och olika kontexter i 

den. Ibland är man medveten om dem och ibland inte. Den subjektiva naturen dessa två 

analysverktyg har kan dock bidra till att göra analysen mer levande och nyanserad. Det är bra 

att som forskare vara medveten om att analyser som berör  människors egna tolkningar 

utifrån deras referensramar och kontexter är subjektiva, men att det inte går att undvika helt 

och hållet. Som forskare och medveten om detta kan man försöka göra sin egen tolkning och 

analys av materialet objektiv i högsta möjliga mån, men även redogöra för och 

problematisera dessa aspekter.  

 

En retorikanalys är alltid kontextuell, budskapet tolkas som en del av en större kontext. Det 

handlar om att förstå kommunikationens bakgrund och utgångspunkter (Karlberg & Mral, 

1998:11f). En semiotisk analys kan anses fungera på liknande sätt på grund av retoriska och 

semiotiska analysera likheter. Att förstå kontexten kan anses vara viktigt inom retorisk och 

semiotisk analys av mediematerial då medierna, och kanske framför allt reklamen, jobbar 

mycket med underliggande budskap och val av vilket material som visas och inte visas. Detta 

är viktigt att beakta när jag genomför analyserna av det empiriska materialet. Att 

provanalysera eller att analysera materialet två gånger, så som görs i denna studie, kan bidra 

till att inget missas på grund av exempelvis djupt underliggande innebörder i 

reklamfilmerna.   

 

Som ung, vit kvinna, född och uppvuxen i samt kraftigt exponerad för den västerländska 

kulturen tror jag också att jag själv kan relatera till budskapen i reklamfilmerna, samt till hur 

andra mottagare av budskapen kan tänkas uppfatta dem. Genom att vara medveten om hur 

en likvärdig mottagare kan tänkas uppfatta budskapen, men med ett kritiskt förhållningssätt 

och en medvetenhet om reklamfilmernas syfte och kontext tror jag att mycket intressant 

information går att utvinna ur materialet med hjälp av retorisk och semiotisk analys.   

 

4.3.1 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet  

Validitet och reliabilitet är termer som man framför allt bör ta hänsyn till i kvantitativa 

undersökningar men som man även bör ha i beaktning i olika sorters kvalitativa studier. 

Validitet handlar om att man undersöker det som avses att undersökas. Datan och 

analyserna bör vara relevanta i förhållande till problemformuleringen. Då jag med denna 
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undersökning är mer intresserad av att nå djupare och mer nyanserade analyser utifrån det 

material som står till grund för studien och använder retorisk och semiotisk analys för detta 

kan validitetsproblematiken anses vara övervunnen. 

 

Reliabilitet handlar om kvaliteten på insamling, bearbetning och analys av det empiriska 

materialet som står till grund för studien. Här handlar det bland annat som att någon annan 

ska kunna göra samma studie igen under ett senare tillfälle och kunna komma fram till 

samma resultat (Østbye m.fl. 2008:40). Reliabiliteten i denna studie, precis som i många 

andra kvalitativa studier, kan bli problematisk då analys, bearbetning och resultat utgår från 

egna tolkningar. Därmed kan det bli svårt att göra exakt samma analys igen och få fram exakt 

samma resultat. Med denna problematik i beaktning och att hålla sig inom den angivna 

kontexten, samt att bevara en medvetenhet om och reflektera kring subjektiva och objektiva 

tolkningar i analys, resultat och diskussion kan reliabilitetsproblematiken i kvalitativa 

undersökningar till viss del anses kunna övervinnas.  

 

Denna studie syftar inte till att bli generaliserbar, att kunna få ut så mycket säker 

information och kunskap som möjligt ur analysen av ett visst material att det skulle gå att 

applicera på en helhet (Østbye m.fl. 2008:41f). Studiens metoder är inte tillräckligt objektivt 

mätbara eftersom de grundar sig på tolkningar. Materialet som står till grund för studien är 

inte heller tillräckligt stort för att kunna generalisera det på en större kontext. 
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5. Analys och resultat 

Detta kapitel består av redogörelser för analysen av det empiriska materialet och dess 

resultat. Analys och resultat har skrivits ihop för att ge kapitlet en begriplig struktur och för 

att skapa en tydligare förståelse för vad studien kommit fram till. Kapitlet har också 

utformats utifrån studiens frågeställningar och teman som kunnat identifieras under 

analysen av materialet. Beskrivningarna av de fyra reklamfilmerna som utgjort det empiriska 

materialet för denna studie går att finna i bilagor (kapitel 8). Dessa bilagor kommer det 

hänvisas till genomgående i detta kapitel för att läsaren ska förstå kopplingarna jag gjort och 

de analyser och resultat jag kommit fram till.  

 

5.1 Genus, femininitet och framställningen av kvinnor 

Genomgående i de fyra reklamfilmerna är att skönhetsprodukterna som marknadsförs på 

något sätt hjälpt eller omvandlat kvinnorna, exempelvis genom att produkterna fått dem att 

uppnå ett mål eller en strävan. Dessa mål och strävanden är centrala delar i reklamfilmerna 

och tar form i komponenter så som att uppnå det önskade volyminösa och livfyllda håret 

(Dove, 2014. TRESemmé, 2014), att uppnå sin mest önskvärda skönhet och därigenom öka 

sin självkänsla och sitt självförtroende (Olay, 2014), eller att övervinna hinder och 

svårigheter och förgylla sitt liv (L’Oréal Paris, 2014).    

      

Sätten på vilka kvinnorna i reklamfilmerna framställs kan utifrån analysen delas in i två 

kategorier. De kvinnor som framställs i Doves och TRESemmés reklamfilmer är i början av 

reklamfilmerna, utifrån vad som kan tolkas av deras ansiktsuttryck och sätt att bete sig 

missnöjda och frustrerade över sina utseenden och över att de inte lyckas uppnå det utseende 

de vill ha (bilaga 8.1 & 8.4). Kvinnan i Doves reklamfilm ser på en annan kvinna med 

volyminöst hår med en blick som konnotativt kan tolkas som avund och ser bekymrad ut när 

hon förgäves försöker efterlikna samma håregenskaper. Kvinnan i TRESemmés reklamfilm 

testar på olika sätt att fixa sitt hår men lyckas inte uppnå den effekt hon eftersträvar och ser 

därför uppriven ut. Dessa delar kan, på grund av de negativa känslor och attribut som 

kvinnorna i början av reklamfilmerna tillskrivs, förstås som att kvinnorna även har dålig 

självkänsla och dåligt självförtroende. Efter att ha fått vetskap om och testat den nya 

produkten så ser de mycket gladare och nöjdare ut. De konnotativa betydelserna av detta 

tolkas som att de på grund av den nya produkten lyckats nå det utseende de eftersträvat. 

Deras självförtroenden och självkänslor har också stärkts utifrån vad kvinnornas 

kroppsspråk och ansiktsuttryck konnotativt kan uppfattas som. Dessa delar kan förstås som 

reklamfilmernas exordium och narratio, reklamfilmernas inledande problemformulering och 
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berättelse. En kvinna som ser reklamfilmerna kanske relaterar till det som framställs och blir 

intresserad av fortsättningen.  

 

Kvinnorna har genom produkterna genomgått “förvandlingar”, av både yttre och inre 

attribut. Detta kan uppfattas som reklamfilmernas conclusio, avrundningen där resultaten av 

användandet tydligt bevisas och en uppmaning till mottagaren, kvinnan som ser 

reklamfilmen sker. Denna uppmaning kan dock anses vara underliggande då den inte rakt ut 

uttalas, utan snarare framställs så att kvinnor ska kunna relatera och vilja uppnå ett liknande 

resultat hos sig själva. Denna förvandling, till vad som förmedlas som till det bättre, av både 

kvinnornas utseende och känslor kan uppfattas som ett försök från företagens sida att 

förmedla en bild av vad som bör uppfattas som normen för kvinnlighet och skönhet. Genom 

de attribut som tar form i ideal och normer i den post-feministiska diskursen; ungdom, 

smakfullt smala kroppar och sexighet (avsnitt 2.2), kan den bild som företagen framställer 

också ses som en myt för vad som kulturellt bör eller kan definieras som kvinnlighet och 

skönhet. Normen kan i denna kontext ta form genom det volyminösa och glansiga håret, 

samt genom de inre egenskaper som kvinnorna konnoterar, framför allt den goda självkänsla 

och självförtroende som framställs i reklamfilmernas slut. Men det är inte bara de yttre 

attributen som nuförtiden räknas, utan ett vackert inre måste bistå det yttre för att en kvinna 

ska definieras som vacker (avsnitt 2.1). Håret och de goda inre egenskaperna som framställs i 

reklamfilmerna skulle även kunna definieras som “sexighet” utifrån de normer och ideal som 

tar form genom attribut av sexighet, specifika yttre utseenden och modernt feministiska 

sinnen (avsnitt 2.1 & 2.2). En slags konstuktion av kvinnlighet och skönhet skapas här, men 

problematik kan anses ligga i utvecklingen till att idealen och normerna inte endast berör 

yttre attribut, utan även de inre. De svåruppnåerliga ideal och normer som finns i 

reklamfilmerna, om perfekta utseenden och liv, kan tänkas skapa en stark vilja hos kvinnor 

att försöka uppnå dessa på grund av de miljöer de förpackas i. Men genom deras 

svåruppnåerliga egenskaper kan både nedstämdhet och försämrade inre egenskaper skapas 

hos kvinnorna som försöker uppfylla idealen och normerna. Misslyckanden i strävandena 

hos kvinnor att uppfylla dessa kan också hota deras kulturella och sociala förståelse för sig 

själva som kvinnliga individer (avsnitt 2.2).  

 

Kvinnors egna fantasi spelar också roll i processen att skapa mening kring jaget och det 

önskade utseendet (avsnitt 2.2). Detta kan tänkas förklara hur skönhetsideal och normer inte 

enbart skapas genom de mediala budskapen utan även genom kulturella referenser och 

kontexter. Förståelse skapas genom tillskrivandet av egenskaper och attribut i relation till 

både kultuella, sociala och historiska redan existerande förståelser (avsnitt 3.3). Utöver detta 

jämför sig också kvinnor med andra för att förstå omgivning, jag och hur hon bör anpassa sig 

för att passa in utifrån de normativa krav som existerar i samhället (avsnitt 2.2). Skapandet 
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av idealen och normerna skulle alltså kunna förstås som en samverkan mellan medier och 

kulturella och sociala kontexter. För denna samverkan kan kvinnor anses vara ständigt 

exponerade och problematik kan ligga i relationen mellan de svåruppnåerliga ideal och 

normer som existerar och kraven på modernt feministiska sinnen. Världen som kvinnor 

befinner sig i kan genom detta ytterligare bli komplex och trots kraven som ställs på de inre 

attributen har inte idealen och normerna för det yttre försvagats. Snarare har endast en 

ytterligare normativ strävan uppkommit.  

 

De båda kraven, på yttre och inre skönhet, kan bli komplicerade för kvinnor att uppnå då 

yttre idealen framställer en strävan efter att ytligt förbättra sig själva. Samtidigt kommer de 

inre idealen in i bilden, både genom de mediala budskapen och genom kulturella och sociala 

kontexter. De talar om för kvinnor hur de kan eftersträva de önskade ytliga egenskaperna 

men att de samtidigt måste sträva efter att förstärka det vackra inret. Budskap med båda 

dessa sorters ideal och normer kan anses lätt bli tvetydiga och kvinnor kan anses lätt få 

problem med att uppfylla båda dessa delar, och även om de inte lyckas uppnå dem. En 

kvinna uppnår kanske inte de svåruppnåerliga ideal som framställs i reklamfilmerna och 

känner sig därigenom nedstämd och misslyckad, eftersom det är normen, så som kvinnorna 

som innehar huvudrollerna i Doves och TRESemmés reklamfilmer uppfattades känna sig i 

början av reklamfilmerna. Samtidigt som dessa känslor framkallas kommer de inre idealen in 

och komplicerar situationen ytterligare för henne genom sätten dessa ideal beskriver hur hon 

även måste skaffa sig ett vacker inre. Detta kan samtidigt ses som svårt på grund av det stora 

antal ytliga skönhetsideal som hon ständigt möts av. Skulle hon istället uppfylla de ideal och 

normer som intresserar henne att eftersträva kommer även här de inre idealen in och 

komplicerar det ytterligare. Nu genom hur hon inte är vacker eller feminin bara genom de 

yttre egenskaper hon kämpat för att uppnå, utan nu måste även det inre behandlas, utifrån 

de ideal och normer som berör att skönhet måste åtföljas av feminism. Dessa två "sorters" 

ideal kan genom detta anses skapas en ständig ond spiral av komplexa krav för kvinnor att 

förhålla sig till för att passa in i de kulturella och sociala kontexter som idealen och normerna 

målar upp.  

 

I L’Oréals och Olays reklamfilmer är framställningen av kvinnorna genomgående mer positiv. 

Kvinnorna som framställs i reklamfilmerna konnoteras utifrån kroppsspråk, ansiktsuttryck 

och erfarenheter som glada, livfulla och lyckliga (Olay, 2014), samt starka och kärleksfulla 

(L’Oréal Paris, 2014). Kvinnan i tyllkjolen i Olays reklamfilm samt kvinnan som i samma 

reklamfilm sitter på golvet och njutningsfullt beundrar sina senaste inköp (bilaga 8.3) kan 

bistå den bild som Olay vill förmedla av kvinnlighet, skönhet och lycka. Den första kvinnan 

kan konnoteras som kvinnlig genom hennes spralliga sätt och livfulla egenskaper, så som 

självkänsla, självförtroende, nöjdhet och lycka. Dessa attribut kan i hennes fall representeras 
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av de feminina kläder hon har på sig och genom hennes sätt att skratta, le och beskåda sig 

själv i spegeln. Hon är nöjd med sig själv och sitt utseende och betraktar sig själv därigenom 

som vacker och lycklig. Kvinnan på golvet skulle kunna tillskrivas liknande egenskaper. 

Hennes sätt att se på och lätt smeka foten och benet medan hon testar skon kan också 

konnoteras som lycka genom att hon äger vackra saker och är nöjd med det utseende de 

bidrar till att hon får. Dessa delar kan också ses som reklamfilmernas exordium och narratio 

genom hur reklamfilmernas inledning kan få en kvinna som ser dessa reklamfilmer inte 

redan från början vet var de ska leda. Dessa två reklamfilmer visar inte i samma utsträckning 

som de tidigare var budskapen kommer leda och hon kan, beroende på det intresse hon har 

för ämnet eller genren, välja att fortsätter att titta eller förkasta budskapet (avsnitt 3.1).    

 

De kringliggande detaljer som finns i reklamfilmerna, så som shopping, fina lägenheter, 

vackra kläder och smycken och upplevelser kan förstås som metonymier för välbestånd. 

Utifrån tendenser i den västerländska kulturen där livskvaliten kan anses vara ganska hög 

och många människor är resvana kan dessa bilder tänkas attrahera kvinnor som ser 

reklamfilmerna. Genom de bilder som framställs kan bilden av kvinnlighet, genom dessa 

metonymier, konstrueras av avsändarna. Framställningarna och iscensättningarna kan antas 

inte enbart handla om skönhet som det huvudsakliga attribut som definierar kvinnlighet, 

utan även lägenheterna, erfarenheterna och ägodelarna får bistå framställningarna av 

kvinnlighet. I dessa fall kan kvinnlighet både definieras som skönhet, perfekta utseenden och 

god självkänsla och självförtroende, men även som välbestånd. Individers egen fantasi bidrar 

till och stöttar normer och ideal, vilka kan skapa uppfattningar hos kvinnor om ett imperfekt 

jag (avsnitt 2.2). Kvinnors eget intresse och kunskap kring budskapen påverkar också deras 

inverkan (avsnitt 3.1). Det kan här tänkas att både kvinnors intresse och fantasi kan inverka 

på i vilken grad både kvinnornas utseenden och de bakomliggande detaljerna i 

reklamfilmerna tas emot, uppfattas och har inverkan på "verkliga" kvinnor. Detaljerna som 

existerar i reklamfilmerna kan också, genom sätten de hjälper kvinnorna att känna sig 

feminina, vackra och lyckliga, och även bidrar till framförandet av budskapen, ses som 

argumentatio, några av de huvudsakliga argument som finns i reklamfilmerna.  

 

Män och kvinnor framställs på olika sätt i reklam. Kvinnor förmedlas ofta som livfulla och 

med mjuka rörelser. Detta synliggör både hur kvinnor kan tänkas tycka, tänka och känna, 

samt den kulturella ordning om kvinnlighet som finns i samhället, fylld av värderingar och 

normer.Detta är också något som inte betraktas som besynnerligt hos individer bland annat 

på grund av att dessa framställningar normaliserats i samhället (avsnitt 3.3). Detta, som 

också identifierats i det empiriska materialet för denna studie, kan bidra till konstruktionen 

och rekonstruktionen av kvinnlighet genom att företagen framställer en viss bild av kvinnor i 

reklamfilmerna som av kvinnor kan ses som en "korrekt" (normativ) bild av hur kvinnor är 
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och hur man som kvinna ska bete sig för att definieras som feminin. Bilderna är företagens 

framställningar av femininitet och de är inte alltid korrekta skildringar av verkligheten 

(avsnitt 3.3). Genom föreställningarna skapas skönhetsidealen och normerna vilka kan bidra 

till kvinnors förändrade syn på verkligheten och det egna jaget. Kvinnornas mjuka beundran 

av sig själva och sina ägodelar kan hos en kvinna, som mottagare, uppfattas som sätt att 

definieras som feminin. Även dessa framställningar kan ses som huvudsakliga argument i 

reklamfilmerna, argumentatio. Utifrån ett västerländskt perspektiv kan sätten kvinnorna i 

reklamfilmerna beter sig definieras på ett visst sätt, ett feminint sätt, genom de detaljer som 

finns i reklamfilmerna som kvinnor i den västerlänska världen kan tycka är attraktiva och 

som de själva önskar ha eller uppfylla.  

 

I L’Oréals reklamfilm får kvinnlighet och skönhet främst representeras av attributen styrka, 

kärlek och strävandena efter att uppnå något. Erfarenheterna och egenskaperna hos de olika 

karaktärerna som inleder reklamfilmens budskap, så som cancerpatienten som får en ny start 

och den unga kvinnan på en exotisk plats (utifrån ett västerländskt perspektiv) som hon 

möter med hoppet om kärlek (bilaga 8.2) kan konnoteras till den bild av styrka, kvinnlighet 

och skönhet som L’Oréal vill förmedla. Ytterligare konnotationer kan vara de argument som 

L’Oréal använder sig av, bland annat kampanjsloganen “Beauty has the power to change our 

lives”. Men även underliggande argument som kan förstås som att den styrka, de 

erfarenheter och de uppvunna strävanden och mål som kvinnorna i reklamfilmen upplever, 

har ursprung i deras användande av L’Oréals skönhetsprodukter. Argumentatio kommer 

även in här, genom att de uppnådda mål som framställs i reklamfilmen är centrala delar i 

den.  

 

Det kan tolkas som att kvinnorna utan hjälpmedel, i form av L'Oréals skönhetsprodukter, 

inte i samma grad kan uppnå de strävanden och mål de har, den styrka som de i 

reklamfilmen bevisar sig besitta, uppleva de erfarenheter som målas upp eller uppnå den 

grad av kvinnlighet, skönhet och lycka som användandet av skönhetsprodukterna gett dem. 

Flickor gjorde konstruktioner, som stödjs av det post-feministiska samhället där normer, 

ideal och kulturella värderingar får stort utrymme, om att skönhet och perfektion ger högre 

möjligheter till ett mer lyckat och önskat liv (avsnitt 2.2). Detta bidrar till att de 

underliggande argument om den hjälp kvinnorna fått av L'Oréals skönhetsprodukter kan ses 

som myter för skönhet och livskvalitet. En myt är ett kommunikationssystem laddat med 

värderingar, uppfattningar och antaganden om hur exempelvis en kvinna är för att ge henne 

betydelse och skapa sig förståelse för henne (avsnitt 3.3). Myten skulle i denna kontext alltså 

kunna vara att nyckeln till det mest önskvärda och lyckade livet som kan eftersträvas är 

skönhet och perfektion på både inre och yttre nivåer. En starkare strävan mot att uppfylla 

ideal och normer kan här tänkas skapas för kvinnor som ser reklamfilmen genom att det 
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påvisas att det är skönhetsprodukterna som hjälper de kvinnliga karaktärerna att uppnå 

specifika saker. Dessa är delar som också utifrån en västerländsk kulturs referensramar kan 

anses attraktiva för kvinnor. Sätten att framställa budskapen har utgångspunkt i att 

företagets skönhetsprodukter hjälper kvinnor att överkomma ett psykologiskt (och/eller 

fysiskt) problem istället för att problemet grundar sig i olika samhälleliga kontexter. 

Därigenom skapas en annan tonalitet och ett till synes annat syfte som kan lyfta och 

differentiera företaget (avsnitt 2.1).  

 

Att grunden till problemet framställs ligga hos kvinnan som kommer i kontakt med 

budskapen kan också bidra till förstärkta skönhetsideal och normer, även om de här är 

underliggande. Kvinnan identifierar dessa underliggande budskap, förstår det som att 

problemet ligger hos henne, och kanske känner igen sig i något av det som framställs i 

reklamfilmen. Detta kan bidra til att hon känner att hon inte ser eller är bra nog utifrån det 

tryck och de krav som både kulturen hon lever i och mediala bilder ställer på henne.   

 

5.1.1 Skönhet = kvinnlighet och lycka 

Framställningarna av kvinnlighet, lycka och skönhet kan i reklamfilmerna bidra till att 

framför allt attributet skönhet tar formen av en slags handelsvara för kvinnlighet och lycka. 

Dove och TRESemmé använder sig i stor utsträckning av vad som skulle kunna kallas en, för 

skönhetsbranschen, mer traditionell framställning av kvinnorna i reklamfilmerna och även 

ett mer traditionellt sätt att förmedla budskapen. Dessa två reklamfilmer genomsyras av 

bevisföring och demonstration av produkten, som kan ses som reklamfilmernas propositio, 

tesen. Synbar retusch och, vad som kanske är mest intressant, den förvandling som 

kvinnorna genomgår samt den “resa” från negativa till positiva attribut och egenskaper som 

kvinnorna upplever kan också identifieras. I L’Oréals och Olays reklamfilmer finns istället 

mer kontemporära framställningar. De genomsyras av mer emotionella och positiva budskap 

och tenderar att innehålla de så kallade Love your body-diskurserna (avsnitt 2.1). Trots dessa 

skillnader kan ändå alla fyra reklamfilmer anses grundas i samma huvudsakliga argument. 

Skönhetsprodukter är vad som kan hjälpa kvinnor att uppnå det de strävar efter. Genom hur 

dynamiska system och nätverk av förväntningar och föreställningar skapar förklaringar 

kvinnlighet, samt skapar regelbundenheter för detta (avsnitt 3.3) kan en slags ständigt 

upprätthållen handel kring skönhet skapas. Det är denna som kan bidra till definieringen av 

attributen kvinnlighet och lycka. Reklamfilmerna för skönhetsprodukter uppmuntrar 

mottagarna om denna ständiga strävan efter något bättre än det föregående och en spiral av 

strävanden efter kvinnlighet, lycka, perfektion och skönhet skapas. Varvad med känslor av 

självömkan och försämrad självkänsla och självförtroende kan den ytterligare bidra till att de 

behov om att uppnå "det bättre"förstärks, för att mer positiva och behagliga attribut ska 
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kunna upprätthållas. Genom den relation som kan anses finnas mellan mediala budskap och 

sociala och kulturella kontexter i samhället kan kvinnor tänkas känna sig tvungna att anpassa 

sig för att kunna känna igen sig på ett visst sätt anpassat till den bild som är norm i 

samhället. Eftersom människor försöker anpassa sig till ideal och normer och tar medierna 

till hjälp för att identifieras dessa (avsnitt 3.1) kan kvinnors strävan efter att anpassa sig till 

hur samhället säger att de bör vara stärkas, genom de föreställningar kvinnor möter. Dessa 

kan vara såväl mediala bilder och budskap som uppfattningar och erfarenheter som möter 

dem i de vardagliga kontexterna.   

 

En norm som företagen förmedlar om kvinnlighet kan också vara den strävan kvinnorna i 

alla fyra reklamfilmerna har, om det så är strävanden efter skönhet, efter att uppnå ett mål 

eller överkomma svårigheter. Hos Dove och TRESemmé bevisas detta främst genom 

kvinnornas ansiktsuttryck och kroppsspråk, samt genom beskrivningen av hur kvinnor kan 

känna. Hos L’Oréal finns en annan strävan, den mot en ny start, kärlek och ungdom. I Olays 

reklamfilm talas det om hur “You [kvinnor] want to see the best version of you, your best 

beautiful” och hur “you [kvinnor] want deeper skin, more radiant, younger, more beautiful” 

(bilaga, kap. 8). Sätten på vilka företagen talar om hur kvinnor är och ständigt strävar efter 

förbättring kan bidra till konstuktion och rekonstruktion av hur verkliga kvinnor agerar. 

Genuskontrakt, kulturella och sociala uppfattningar om hur kvinnor (och män) ska vara, 

handla och bete sig (avsnitt 3.3), kan bidra till att definiera kvinnlighet. Kvinnor som möter 

reklamfilmern kan förväntas sätta dem i relation till redan existerande förståelser, så som 

föreställningsvärldar hos olika individer fungerar (avsnitt 3.2). Genom de bilder som 

framställs om hur "verklig" kvinnlighet ser ut och är tillsammans med de kulturella och 

sociala kontexter som kvinnor befinner sig inom kan därav tänkas ha inverkan på deras 

förställningar om sig själva, men även bidra till förståelse för de krav som kulturen de lever i 

ställer på dem.  

 

5.2 Skönhetsideal och normer 

Kvinnor som nästintill perfekta subjekt förmedlas genomgående i de fyra reklamfilmerna, om 

det så är den perfekta hyn och håret eller perfekta liv, erfarenheter och egenskaper. Bilden 

som målas upp av kvinnor är i alla fyra reklamfilmer den av kvinnor som förbättrat eller 

omvänt sina liv till det bättre. “Före-bilderna” av kvinnorna hos både Dove och TRESemmé 

är redan här "vackrare" än den vanliga eller genomsnittliga kvinnan om man ser till de 

attribut som av Jackson och Vares (avsnitt 2.2) beskrev som attraktiva. De har smala kroppar 

och felfri hy, medan variationen av kvinnokroppar i verkligheten är mycket bred. Efter mötet 

med produkten förvandlas de till kvinnor med någon slags utomordentlig perfektion och 

skönhet, och retuschen syns på håll. Även Olays och L’Oréals reklamfilmer genomsyras av 
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vad som skulle kunna kallas “normal perfektion”, men utan den extrema förvandling som 

kvinnorna i Dove och TRESemmé genomgår. Kvinnorna i reklamfilmerna är smala, med 

vacker hy och vackra drag. Detta kan förstås som att företagen har velat använda sig av 

kvinnliga skådespelare i sina reklamfilmer som är mer “normala” utifrån hur kvinnor i 

samhället ser ut och därigenom representera kvinnor i verkligheten och även kunna få 

mottagaren att relatera till kvinnorna i reklamfilmerna. För smala eller glamorösa modeller 

eller att låta elitpersoner så som kända modeller och skådespelare ha huvudroller får inte 

samma sorts effekt på mottagarna som det antas att avsändarna vill uppnå. Det finns en 

"push and pull"-relation mellan flickor och mediala bilder och budskap. De teknologier som 

står bakom prefektionen i bilderna identifieras och kritiseras, men samtidigt finns ett tryck 

och en vilja att anpassa sig till bilderna för att uppnå ett lika vackert och perfekt utseende 

(avsnitt 2.2). Denna konflikt kan tänkas även finnas mellan kvinnor och dessa sorters 

budskap och bilder. Med elitpersonen kan det tänkas att perfektionen blir för stor och att 

kvinnor inte kan relatera på samma sätt till dessa då de kan uppfattas leva olika sorters liv. 

Men med "vanliga" kvinnor som får representera dem kan det tänkas att företagen försökt 

reducera konfliken som kan uppstå hos kvinnor. Dock anses ändå den prefektion som 

tidigare nämndes finnas kvar, fast mer smakfullt dold bakom fasader bestående av "normala 

livsförhållanden".     

 

Trots företagens försök att representera verkliga kvinnor i reklamfilmerna representerar de 

bara en liten del av samhället, genom att det i skapandet av reklamfilmer av detta slag inte 

anses tillräckligt visuellt attraktivt eller älskvärt att förmedla annat än kvinnor med det 

perfekta utseendet, kropps-, huds- och egenskapsmässigt (avsnitt 2.1). Det kan ses som att 

det är de sociala typerna, de normala och accepterade och de som uppnått de ideal och 

normer som existerar i samhället (avsnitt 3.3), som representeras i reklamfilmerna. Kvinnor 

med de vackra utseendena, attributen och erfarenheterna blir de sociala typerna medan 

andra exkluderas. Genom att individer till viss del kan välja att tillhöra en social typ, genom 

att anpassa sig till regler, ideal och normer (avsnitt 3.3), kan detta också leda till att specifika 

konstuktioner av både kvinnlighet och skönhet skapas på grund av de ensidiga 

framställningarna i reklamfilmerna. Med utgångspunkt i hur något inte anses vara tillräckligt 

visuellt attraktivt att framställa kan konstruktionen av kvinnlighet och skönhet ligga i hur 

kvinnor utifrån sina utseenden kan definieras som social typer eller stereotyper (avsnitt 3.3). 

De ensidiga framställningarna får definiera det som företagen i sina reklamfilmer tycker är 

vackert, attraktivt och kvinnligt, men som samtidigt skiljer sig från stora delar av de kvinnor 

de vill representera. Detta kan tänkas leda till ytterligare tillstramade krav för kvinnor att 

förhålla sig till för att känna att de kan passa in i de normativa kontexter de vill tillhöra.  
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Underliggande budskap existerar i alla fyra reklamfilmer. Dessa kan, medvetet eller 

omedvetet från företagens sida, anses skapa ideal och normer för kvinnor. Detta berör 

framför allt hur det är med skönhetsprodukternas hjälp som kvinnor kan uppnå sina mål och 

strävanden. I Dove och TRESemmés reklamfilmer är dessa tendenser mer identifierbara 

genom den tydliga förvandling som kvinnorna genomgår. Det är produkterna som förvandlar 

och förbättrar kvinnorna. Detta blir extra tydligt i dessa två reklamfilmer genom 

reklamfilmernas genomgående och uppenbart säljande avsikter. I L’Oréal och Olays 

reklamfilmer går liknande budskap att identifiera, men i dessa fall är de mer underliggande, 

dolda under de budskap som mottagaren vid första anblick möts av (bilaga, kap. 8). 

Budskapen i L’Oréal och Olays reklamfilmer bidrar också till att de vid första anblick verkar 

bra och välvilliga, men vid vidare åskådning kan reklamfilmernas budskap istället lätt 

framstå som tvetydiga och något falska. Detta genom hur de talar om skönhet som något att 

ständigt eftersträva och som något som inte bara på ytan förbättrar en kvinna. Samtidigt är 

de väletablerade företag som säljer skönhetsprodukter, vars användningsområden är att 

förbättra det yttre hos en individ. Deras sätt att tala om skönhet kan genom detta konnoteras 

till att det är skönhet genom skönhetsprodukter som beskrivs. De använder sig också av 

kvinnliga skådespelare som genom deras “naturliga” utseenden får representera den 

normala, alldagliga kvinnan, trots deras ensidiga utseenden. De är smala, har vacker hud och 

hår och älskvärda egenskaper.  

 

Trots den kritik som Love your body-diskurserna fått har kvinnor uttryckt sina gillanden över 

dem på grund av deras till synes mer positiva egenskaper (avsnitt 2.1). Detta kan i framför 

allt L'Oréals, men även Olays reklamfilmer tänkas ha bidragit till genomslag för budskapen. 

De är inte lika påträngande och förmedlar en positivare bild av kvinnor (bilaga 8.2 & 8.3). 

Dock, utifrån den kritik som forskarna uttryckt mot diskurserna, samtidigt som kvinnor 

uttryckt sitt gillande över dem, kan det reflekteras kring hur mycket den kultur kvinnor lever 

i bidrar till de positiva egenskaper de tycker sig finna i LYB-diskurserna. Det kan tänkas att 

dessa sorters förmedlingar, exempelvis hur vackra bilder målas upp kring kvinnlighet,  

skönhet och styrka i L'Oréals reklafilm, men som egentligen grundar sig i att 

skönhetsprodukterna hjälpt kvinnorna att uppnå detta (bilaga 8.2), särskiljer reklamfilmen 

från andra på grund av deras mjuka och positiva framställningar. Framställningar av mer 

negativa slag, och framställningarna av kvinnor som ser ut på vissa sätt i reklambudskap har 

normalisterat i samhället (avsnitt 3.3). Detta kan också förklara hur de mer differentierade 

reklamfilmerna, L'Oréals och Olays, uppmärksammas och fångar intressent hos kvinnor som 

möter dem, på grund av sätten de går emot vad som skulle kunna kallas normerna för 

skönhetsreklamfilmer och särskiljer sig från andra företag inom branschen.  
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I och med att företagen försöker representera samhällets kvinnor, men bara framställer 

kvinnor med ett visst, “vackert”, utseende kan svåruppnådda skönhetsideal och normer kring 

skönhet skapas. Individer vill ofta visa upp en så smickrande bild av sig själva som möjligt, 

och genom att de använder medierna som referensramar för att skapa sig mening i sin 

tillvaro (avsnitt 3.1) kan de skapa sig uppfattningar om vad som är de senaste trenderna inom 

skönhetsbranschen att förhålla sig till genom mötet med reklamfilmerna. Individers egna 

intresse och engagemang för ämnet bidrar dessutom till den inverkan mediebudskapet får på 

dem. Det är också lättare för medierna att ha inverkan på och förstärka individers redan 

existerande uppfattningar än att skapa helt nya (avsnitt 3.1). Med detta i åtanke kan sättet 

kvinnor framställs och hur kvinnor i samhället representeras i de fyra reklamfilmerna ha 

inverkan på kvinnors uppfattningar om deras eget och andras utseenden. Det kan tänkas att 

en kvinna som redan innan mötet med reklamfilmernas budskap har problem med sin 

självkänsla eller är osäker över sitt utseende kan få sina uppfattningar om sig själv förstärkta. 

Detta genom att de representativa bilder av kvinnlighet och skönhet som förmedlas i 

reklamfilmerna inte stämmer överens med hennes eget utseende eller hennes egen 

uppfattning om sig själv. Forskning har visat på hur flickor jämför sig själva med mediebilder 

och känner sig nedstämda och misslyckade då de inte känner att de kan uppnå en skönhet av 

samma slag som kvinnorna som syns på mediebilderna (avsnitt 2.2).  

 

Utifrån hur individer sätter budskap de möter i relation till egna erfarenheter, värderingar 

och tolkningar samt reflekterar över detta för att skapa sig förståelse för både budskapet och 

den egna tillvaron (avsnitt 3.2), kan de sätt företagen förmedlar budskapen och framställer 

kvinnor ha inverkan på dem. Detta kan ta form exempelvis genom hur individer sätter in 

budskapet i en egen kontext, reflekterar över redan existerande uppfattningar och 

erfarenheter i förhållande till budskapet och begrundar vad den nya kunskapen som 

budskapet givit kan betyda för det egna livet (avsnitt 3.2.1). Genom detta kan reklamfilmerna 

skapa ideal och normer för kvinnorna som möter budskapen, exempelvis att total skönhet 

som den förmedlas i reklamfilmerna är det kvinnor bör sträva efter och att skönhet som inte 

når upp till den grad som förmedlas inte är bra nog, varken inuti eller utanpå. Denna norm 

bevisas genom hur flickor uttryckt sig tycka sitt eget utseende är otillräckligt i förhållande till 

skönheten de såg i olika mediala bilder (avsnitt 2.2). Dock reflekterar inte individer bara över 

hur budskapet kan inverka på dem i processen att uppnå förståelse och mening. Det 

reflekteras också över budskapets motiv, innebörder och vad det kan betyda, samt skapas en 

distans till förståelsen som skapats för att objektivt reflektera över och  analysera budskapet 

(avsnitt 3.2.1). Detta kan påvisa att medierna inte alltid har så stor inverkan på individer som 

de kan tros ha. Kvinnors reflektion kan bidra till att de underliggande budskap som finns i 

reklamfilmerna genomskådas, vilket kan bidra till att kritik mot och en negativ klang hos 

budskapen skapas istället för att de positiva och välvilliga egenskaperna som var tänkta 
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belyses. Flickor, på grund av deras vana vid mediala bilder och budskap, identifierar enkelt 

de bakomliggande teknologier som hjälpt till att skapa den perfektion som framställs i 

skönhetsrelaterade mediala bilder (avsnitt 2.2). Detta kan påvisa hur även underliggande 

budskap i dessa reklamfilmer kan tänkas identifieras genom de sätt på vilka individer “läser 

av” budskapen.    

 

5.2.1 Bakgrunder, detaljer och ensidiga framställningar 

Ytterligare delar som kan anses hysa normer och ideal för kvinnor ligger i de detaljer som 

finns i reklamfilmernas bakgrunder. Scenerna framställer mötet mellan kvinnor i Doves och 

TRESemmés reklamfilmer och män. Det kan konnoteras som att den första kvinnan i Doves 

reklamfilm blir nervös över mannens närvaro då hon inte anser sig tillräckligt vacker (på 

grund av det platta håret) för att kunna intressera eller imponera på honom. Den kvinna som 

i TRESemmés reklamfilm gått igenom sin förvandling och därigenom fått ett vackert 

utseende som hon är nöjd med, samt genom sin skönhet uppnått god självkänsla och 

självförtroende känner att hon kan flirta med en man då hon anser att hennes utseende är 

tillräckligt bra för att kunna attrahera honom (avsnitt 8.1 & 8.4).   

 

Framställningar av de båda kvinnorna och vad de framställs tycka om sig själva kan 

konnoteras som metonymier för de egenskaper som de båda kvinnorna besitter. 

Metomymierna förstås här som sätten de båda kvinnorna beter sig i männens närvaro. Den 

ena blir nervös och obekväm medan den andra är självsäker och bekväm med att flirta med 

den man som antas finnas utanför bilden. Då deras olika egenskaper förstås som grundade i 

användandet och icke-användandet av specifika skönhetsprodukter kan metonymierna 

uppfattas som att kvinnornas sätt att bete sig i mannens närvaro får stå för deras självkänsla 

och självförtroende, eller avsaknad av dessa attribut. Även de strävanden som existerar i och 

vidarebefodras genom reklamfilmerna kan ses som en metonymier på samma sätt. 

Genussystem och genuskontrakt är nätverk av processer, föreställningar och förväntningar 

som ger upphov till regelbundenheter och ordning bland människor och kön. De är även 

överenskommelser mellan män och kvinnor om hur manlighet och kvinnlighet definieras, 

samt hur de ska vara och agera i relation till varandra (avsnitt 3.3). Kvinnornas beteenden i 

reklamfilmerna kan genom detta förstås som att det är dessa nätverk, regelverk och 

relationer mellan män och kvinnor tillsammans med exiterande ideal och normer i samhället 

som påverkar sätten de framställs på. Genom att företagen framställer kvinnorna i 

reklamfilmerna på detta sätt kan det bidra till både konstruktion och rekonstruktion av 

kvinnlighet. De attribut som framställs i de olika reklamfilmerna förklarar för kvinnor som 

möter budskapen hur kvinnlighet ser ut, hur det inte ser ut och hur kvinnor ska eller bör bete 

sig. Utifrån hur flickor beskrivit nyckeln till ett mer framgångsrikt liv som skönhet (avsnitt 
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2.2) kan sekvenserna med kvinnornas reaktioner till mäns närvaro (avsnitt 8.1 & 8.4) 

förstärka kvinnors uppfattningar om deras förväntade beteenden, i relation till de sociala och 

kultuella kontexter de är uppvuxna i. Eftersom konstruktionen skönhet = framgång gjordes 

av flickor kan de tänkas även finnas kvar i det vuxna livet, genom att dessa konstuktionen är 

flickors, och sedan kvinnors, referensramar och grunden till hur de tror att de bör förhålla sig 

till omgivningen för att passa in. Det kan därför anses att relationen mellan sociala och 

kulturella kontexter och mediala bilder och budskap spelar en essentiell roll i kvinnors 

meningsskapande om sig själv och omgivningen. 

 

Den ensidiga  framställning i reklamfilmerna anses bidra till att kvinnor som möts av 

budskapen, på grund av sättet medierna används som referensramar (avsnitt 3.1), närmast 

förtrycks i företagens framställning av kvinnlighet och skönhet. Idealet är en skönhet som ses 

som svart eller vit, skönhet och icke-skönhet istället för som en gråskala där skönhet kan 

definieras på många plan och där kvinnor kan leva som de vill och göra det de vill utan något 

som håller dem tillbaka eller hämmar dem. Kvinnorna i reklamfilmerna kan i relation till 

varandra också ses som en social typ - kvinnan som uppnått och anpassat sig till de trender 

och normer som finns i samhället och som därigenom betraktas som normal, och en 

stereotyp - kvinnan som inte lyckats uppnå sina mål. Hon har inte lyckats anpassa sig till de 

ideal, normer och regelverk som existerar, och kan därför betraktas som onormal och 

därigenom också exkluderad (avsnitt 3.3). Denna skala är problematisk på grund av de 

många olika sorters kvinnlighet och skönhet som finns. Att en kvinna också kan exkluderas 

på grund av hennes utseende kan ha inverkan på hennes självkänsla och självförtroende. 

Märker hon av att hon av samhällets ideal och normer kan betraktas som "onormal" kan hon 

tänkas vända sig till kosmetikaföretagen för skönhetsprodukter som kan hjälpa henne att 

uppfylla idealen och normerna, bara för att få dem ytterligare försträkta av de budskap hon 

från dessa företag möter. Hennes situation kan anses bli mer komplex och hennes inre 

attribut påverkas.   

 

5.3 Förstärkandet av reklamfilmernas budskap  

I flera av reklamfilmerna talar företagen på olika sätt om hur de känner till vad kvinnor vill 

ha, hur de tänker, vad de strävar efter och hur förhållandet mellan kvinna och skönhet ser ut. 

I Dove genom hur avsändaren beskriver att ”Some women feel moisturing products weight 

hair down”, L’Oréal genom hur de förmedlar vad skönhet är för de olika kvinnorna i 

reklamfilmen, samt i Olay där företaget i flera sekvenser beskriver vad kvinnor strävar efter. I 

dessa tre reklamfilmer är detta mest identifierabart medan det i TRESemmés reklamfilm inte 

förekommer argument av dessa slag (bilaga, kap. 8). Dessa sätt, på vilka företagen 

argumenterar sin sak, kan förstås som sätt för företagen att, genom övertalningsargumentet 
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ethos, övertyga mottagaren om deras kunnighet och expertis inom branschen och därigenom 

stärka varumärkets trovärdighet och skapa förtroende hos kvinnor. Genom att medierna har 

inverkan på de sociala roller som existerar i samhället och även påverkar de samspel och 

referensramar som finns tillgängliga för individer (avsnitt 3.1), kan dessa företag genom sina 

reklamfilmer påvisa vad som är trender, varför mottagaren ska välja dem istället för 

konkurrenten och därigenom också stärka sina budskap, sin trovärdighet och förtroendet för 

dem.    

 

Ett “du”-tilltal är i alla fyra reklamfilmer centralt. Det argumenteras för hur du genom 

användandet av produkten kan njuta av olika attribut och hur företagen vet hur du beter dig 

(bilaga, kap. 8). Dessa sätt att tilltala mottagaren kan, utifrån pathos, vara till för att skapa 

både känslor och uppmärksamhet hos mottagaren. Det kan också tänkas vara till för att 

mottagaren ska relatera till budskapet, exempelvis genom att företaget vet vad du vill ha eller 

strävar efter. Även bevisföring genom ett slags “jag”-tilltal, som uppfattas vara kopplat till 

logos, där kvinnor i reklamfilmerna berättar hur de känt sig eller beskriver sina egna 

erfarenheter förekommer hos både L’Oréal, Olay och TRESemmé. Individer skapar sig 

förståelse för ett budskap genom att sätta det i relation till egna kulturella och sociala 

erfarenheter, förväntningar och värderingar, samt går in i processen att skapa sig mening och 

förståelse för budskapet i relation till det egna livet (avsnitt 3.2). Genom detta kan företagen 

också med sina sätt att argumentera stärka budskapen de förmedlar. Detta genom att 

använda argument som får kvinnor att relatera och väcka känslor, exempelvis genom 

problemen och förvandlingarna som framställs och karaktärernas erfarenheter och livsöden. 

 

Konkurrensfördelar och kvalitetaspekter är centrala för medier och deras budskap genom att 

särskiljandet, och framför allt kvalitetsaspekten bidrar till att öka intresset och 

kunskapsvärdet mottagaren tycker sig finna i budskapet (avsnitt 3.1). Det kan tänkas att både 

L’Oréal och Olay varit medvetna om detta i deras planering och skapande av reklamfilmerna. 

Genom hur de skiljer sig från den mer traditionella sortens rent säljande förmedling av 

skönhetsreklamfilmer och istället förmedlar mindre påträngande budskap kan en positivare 

bild av företagets tänkas skapas och de lyckas även särskilja sig från konkurrenterna. Den 

mer uppmuntrande sortens förmedling bidrar också till att budskapet får en annan tonalitet 

och ett till synes annat syfte än vad det kanske egentligen är (avsnitt 2.1). Samtidigt kan 

problematik och kritik tänkas uppstå kring detta sätt att framställa budskapen. På grund av 

vad syftena med reklamfilmerna är och de budskap, både tydliga och underliggande, som 

reklamfilmerna består av, kan en tvetydighet skapas som istället kan bidra till negativa 

känslor hos kvinnor, under och efter deras möte med reklamfilmerna.  



34 

 

6. Slutdiskussion 

Studien har påvisat tendenser av uppmuntran från företagen som står bakom 

reklamfilmernas sida till kvinnor om att förbättra sig själva och sträva efter vackrare och mer 

önskade utseenden som därigenom bidrar till förbättring av inre attribut och livsvärden. 

Flickor konstruerade uppfattningar om att skönhet och vackra utseenden och egenskaper är 

nyckeln till framgångsrika liv och livskvalitet (avsnitt 2.2). Detta anses göra de tendenser som 

identifierats i det empiriska materialet tydligare förstådda, genom hur tidigare studier 

identifierat dessa konstuktioner, med utgångspunkt i mediala bilder och budskap, hos 

kvinnliga mottagare. Dock är kanske ordet "uppmuntra" inte det rätta för att beskriva 

förmedlingen i reklamfilmerna i denna kontext. Företagens förmedling handlar inte i samma 

utsträckning om att uppmuntra mottagarna till att känna bättre om sig själva som det 

handlar om att förmedla reklambudskap till mottagarna på icke-påträngande sätt och 

effektivt sälja både produkter och varumärke. Det uppfattas också handla om att skapa 

medvetenhet om varumärket, positiva associationer till det och differentiering. Istället kan 

ordet "uppmana" anses passa bättre för att beskriva det företagen genom reklamfilmerna 

förmedlar, då det genom analysen av reklamfilmerna kan betraktas som att det inte 

förmedlas en för kvinnor frivillig strävan mot förbättring. Snarare förmedlas definitioner av 

kvinnlighet och skönhet som kvinnor ska känna sig tvungna och uppmanade att rätta sig efter 

då dessa förmedlingar bidrar till skapandet av ideal och normer i samhället.  

 

Utan skönhetsprodukter framställs kvinnor varken som vackra, kvinnliga eller bra nog, både 

utseende- och attributmässigt, för att kunna uppfylla de krav och rådande ideal och normer 

som existerar kring kvinnlighet och skönhet och som många kvinnor vill kunna rätta sig efter 

för att identifieras både av sig själv och andra som socialt och kulturellt accepterad och 

normal. Skapandet av ständigt nya trender för kvinnor att förhålla sig till bidrar också till nya 

strävanden för kvinnor, och behov av företagens skönhetsprodukter för att uppnå dessa. 

Dessa tendenser kan förstås som att företagen som förmedlar reklambudskapen, tillsammans 

med idealen och normerna om kvinnlighet och skönhet som nära på automatiskt finns i dem, 

inte vill att kvinnor ska vara nöjda med sig själva, även om det är vad som på ytan kan 

uppfattas som företagens egna strävanden. För utan skapandet av ständigt förändrade 

trender, ideal och normer för kvinnlighet och skönhet, hur skulle företag som producerar 

skönhetsprodukter gå runt och kunna sälja sina produkter?  

 

Kvinnor framställs även som hämmade på grund av bristen på tillgång till de rätta 

skönhetsprodukterna. Utifrån de ideal kring sexighet, smakfullt vackra utseenden och 

ägodelar som uppfattas vara centrala för kvinnor (avsnitt 2.2) kan detta uppfattas som ett 

sätt för företagen att få kvinnor att relatera till problemen och känna sig attraherade av 
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förvandlingarna som kvinnorna i reklamfilmerna genomgår. Många av de ideal och normer 

som på olika sätt kan påverka kvinnor har också identifierats ligga i reklamfilmernas 

bakgrunder och dess detaljer. Det kan förstås som att ideal och normer i detaljer och 

bakgrunder försökts att smakfullt döljas för att skapa positivare budskap som kvinnor ska 

kunna intresseras av och gilla, så som resultaten av LYB-diskurserna varit (avsnitt 2.1). Det 

går att ställa frågan om hur etiskt korrekt det egentligen är att förmedla en så pass förvrängd 

bild av verkligheten som det ofta presenteras i reklamfilmerna. Detta kan ifrågasättas framför 

allt i Olay och L’Oréals reklamfilmer där det identifierats hur underliggande budskap, så som 

ideal, normer och sälj- och övertalningstekniker, döljs bakom mer "naturliga", positiva och 

mindre påträngande budskap. Reklamfilmerna ges också till synes  både annan tonalitet och 

syfte genom dessa sätt att förmedla dem på.  

 

Relationen mellan mediala bilder och budskap och kulturella och sociala kontexter är också 

central i denna studie. Ett resultat som framkommit i studien är att just denna relation är 

betydelsefull i idealen och normernas skapande. Kvinnor använder medierna som 

referensramar för att skapa sig mening och förståelse för tillvaron (avsnitt 3.1) men hur 

skapandet av konstruktionen skönhet = framgång gjordes (avsnitt 2.2) kan också de sociala 

och kulturella kontexter en kvinna är uppvuxen i påverka både hur hon uppfattar budskapen 

i reklamfilmerna, men även hur hon ska sätta dem i relation till sig själv. Att företagen anser 

sig veta hur kvinnor är och beter sig, och framställer det i reklamfilmerna på specifika sätt 

skapar också normer för kvinnor. En väsentlig del i resultaten är alltså att kvinnorna som 

möter reklamfilmerna ska kunna relatera till dem genom igenkänning och kopplingar till 

kvinnors egna sociala och kulturella kontexter.  

 

Perfektion, ensidighet och svåruppnåerlighet är också delar som tydligt identifierats i 

reklamfilmerna. Genom att de ständigt förändrade trenderna, idealen och normerna 

förmedlas med hjälp av utomordentligt vackra kvinnor, som ofta också framställs som 

representanter för kvinnor i samhället, blir det som företagen vill förmedla lätt 

svåruppnåerligt för kvinnor med varierade utseenden. De ständiga behov och strävanden 

som företagen vill förmedla att kvinnor har kring skönhet kan också bidra till att försämrade 

bilder av jaget skapas hos kvinnor vid deras möten med reklambudskapen. "Push and pull"-

effekten, känslor av både kritik mot och lockelse till skönhetsbilder (avsnitt 2.2), kan tänkas 

bidra till en konflikt inom kvinnor på grund av de tvetydiga känslor som skapas inom dem 

vid mötet med budskapen. Vinner "pull"-effekten kan det i sin tur tänkas leda till en utökad 

konsumtion av skönhetsprodukter för att överkomma och undanfly de negativa känslor och 

uppfattningar som skapas på grund av de budskap som förmedlas till kvinnor genom 

reklamfilmer för skönhetsprodukter. Genom att företagens sätt att förmedla 

reklambudskapen etableras i samhället, tillsammans med de svåruppnådda idealen, kan 
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framställningarna i reklamfilmerna också lätt bli onda cirklar för kvinnorna som möter 

budskapen, fyllda av självömkan, dålig självkänsla och självförtroende, mediala budskap, 

behov, strävanden och skönhetsprodukter.  

 

En aspekt som efter analysens genomförande reflekterats över är möjligheten att företagen 

som producerar skönhetsprodukter inte alltid medvetet eller villigt skapar skönhetsideal och 

normer. Det kan tänkas att de genom sina reklamfilmer ville förmedla en så god bild av 

varumärket som möjligt och presentera både produkt och vision på ett så smickrande och 

begripligt sätt som möjligt. Men genom individers sätt att gå in i budskap, läsa av dem och 

skapa sig en egen tolkning, förståelse och syn kring dem så skapas skönhetsidealen istället på 

ett samhällelig, kulturellt och socialt plan som till viss del kan anses stå utanför företagens 

makt att påverka. Skulle företagen istället försöka förmedla ett budskap som inte på något 

sätt i sin tur förmedlar eller skapar skönhetsideal, kan det ses som komplicerat och svårt för 

dem att förmedla några budskap överhuvudtaget. Detta då det är just skönhetsprodukter de 

vill sälja, vilka i sin tur naturligt kan anses skapa skönhetsideal och normer av olika slag.   

 

6.1 Framtida forskning 

Att endast studera kvinnor och femininitet i denna studie valdes att genomföras med hänsyn 

till dess omfång. Dock skulle det vara intressant att i vidare, framtida forskning inom ämnet 

undersöka hur män och maskulinitet framställs i reklamfilmer av liknande slag. Hur 

framställs män och maskulinitet i reklamfilmer för produkter vända främst mot det manliga 

könet? Vad för ideal och normer för män kan identifieras? Vilka skillnader och eventuella 

likheter kan finnas i konstruktionen och rekonstruktionen av mannlighet och kvinnlighet i 

reklamfilmer vända till de respektive könen? Hur agerar de båda könen i relation till 

varandra? Att genomföra en liknande studie som denna fast med fokus på män och 

maskulinitet skulle också vara intressant då detta perspektiv kan anses inte i samma 

omfattning vara studerat som det med utgångspunkt i ett feminint perspektiv.   
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8. Bilaga: beskrivningar av de fyra 

reklamfilmerna 

8.1 Dove Oxygen & Moisture 

Reklamfilmen inleds med en fråga till mottagaren - “Wish your hair felt moisturised with 

volume and bounce?”. Sedan visas tre kvinnor som använder en mobiltelefon för att ta ett 

foto. När en av kvinnorna ser sig själv i kameranbilden grimaserar hon och börjar “puffa” på 

sitt hår. På detta följer påståendet att vissa kvinnor kan känna att återfuktande produkter 

tynger ned håret. I nästa scen bevisas detta med två kvinnor. Den första kvinnan befinner sig 

på en gästtoalett. Hon ser på en kvinna med tjockt volyminöst hår bakom sig och försöker 

sedan skaka på sitt eget hår för att få mer volym i det. Hon ser missnöjd ut när hon ser in i 

spegeln igen. Den andra kvinnan befinner sig i en hiss där hon står framför spegeln och 

försöker fixa sitt platta hår. Hissdörrarna öppnas och en man stiger in. Kvinnan slätar snabbt 

till håret och ler mot mannen. Hon vänder sig sedan bort och ler med blicken riktad åt ett 

annat håll. Hon kniper för ett ögonblick igen ögonen och ser bedrövad ut. Speakerrösten 

beskriver hur produktens egenskaper bidrar till att kunna ge och låta mottagaren, “dig”,  

njuta av mycket mer volym i håret. Samtidigt visas en kvinna med mycket volyminöst hår och 

ett brett leende. Slutligen presenteras produkten igen tillsammans med den avancerade 

hårserie den tillhör samt Doves logotyp (Dove, 2014).   
 

8.2 L’Oréal Paris Inspiration #BeautyForAll  

“Whoever you are, wherever you’re from, at any age, at any moment in your life, at L’Oréal we 

believe in the power of beauty”. Så inleds L’Oréal Paris reklamfilm. Löpande, tillsammans 

med det introducerande påståendet, visas flera karaktärer. En kvinna gåendes mot kameran, 

unga människor som umgås och roar sig på stranden och en kvinna som ler mot kameran 

från vattenbrynet. Sedan beskriver speakerrösten fler karaktärer och hur skönhetens kraft 

hjälper dem. En mor med sin son som hon vill skydda. Hon brer solskyddskräm över näsan 

på honom och deras nära förhållande syns i bilden. En cancerpatient som ges chansen till en 

ny start. Hon använder en ögonbrynspenna och ler. En ung kvinna på väg ut ur en taxi på väg 

till fest med förhoppningen om kärlek. Hon ser sig snabbt i en handspegel och målar 

läpparna innan hon kliver ur bilen. Ett äldre par, gåendes i regnet, skrattandes. Känslan av 

att känna sig ung igen är vad som här beskrivs av speakerrösten. En kvinna passerar en ung 

man. Han vänder sig om efter henne innan han fortsätter på sin väg. Han är mållös över 

hennes skönhet. En kvinna i en storstad, i ett vimmel av människor. Med henne följer 

påståendet att skönhet har kraften att förändra våra liv och att L’Oréal därför erbjuder 
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skönhet åt alla. Reklamfilmen avslutas med kampanjens slogan: “Beauty has the power to 

change our lives”, och L’Oréals logotyp (L’Oréal Paris, 2014).   

 

8.3 Olay #BestBeautiful 

Reklamfilmen inleds med kvinnor som betraktar sig själva i spegeln. En betraktar sig själv 

iklädd tyllkjol och skinnjacka och med ett skrattande ansikte. En annan ser på sig själv i 

spegeln och rör vid halsbandet hon har på sig. Med dessa scener följer påståendet “Everyday, 

a woman looks herself in the mirror ten times”. Speakerrösten förklarar att kvinnor, “du”, vill 

se ditt bästa jag och så vacker som du någonsin kan vara. En kvinna dansar och sjunger i 

köket med en hårborste. Kvinnan i tyllkjolen ler stort mot kameran, snurrar på pallen hon 

sitter på och viftar med fötterna. Speakerrösten menar att "du" inte  nöjer dig med annat än 

strålande, ung, vacker hud och att du alltid strävar efter mer. En kvinna sitter på golvet och 

provar en sko, omringad av en massa påsar och lådor, hon betraktar skon leendes. Kvinnor 

använder leendes Olays produkter och företaget beskivs som engagerat och hängivet till att 

kvinnor ska uppnå sin bästa skönhet. "Du" ska kunna imponera på din egen spegelbild, det är 

det viktigaste, talar speakerrösten om. Reklamfilmen avslutas med en kvinna som säger “I 

won’t just feel lika a woman, I’ll feel lika a super-woman” och slänger en kyss mot kameran, 

samt Olays logotyp, kampanjslogan och hashtaggen #BestBeautiful (Olay, 2014).  

 

8.4 TRESemmé 7 Day Keratin Smooth 

Reklamfilmen inleds med att visa en kvinna med långt "frissigt" och glanslöst hår. Hon 

försöker med plattång och hårfön för att få håret som hon vill ha det men inget lyckas. Hon 

berättar att hon brukade kämpa med frissigt hår efter varje tvätt och ser nedstämd ut. I nästa 

scen är hon hos sin frisör på TRESemmés salong och han visar henne en ny 

“revolutionerande” produkt. Hon får vetskap om produkten och den och dess egenskaper 

demonstreras. Sedan visas kvinnan igen, gåendes i profil medan en sekvens över sju dagar 

spelas. Hon har nu volyminöst och glansigt hår och det förklaras genom speakerrösten hur 

nöjd hon är. Hon vrider på huvudet och ser sig om efter någon utanför bild. Miljöerna och 

kvinnans kläder förändras för varje dag som går, olika sekvenser under både dag- och 

kvällstid, och från dagkläder till jobb- eller festkläder medan det vackra håret fortfarande 

finns kvar. Hon svänger på sitt “nya” hår och säger: “Now that my good hair days have turned 

into good hair weeks, it’s time I take my victorylap”. Reklamfilmen avslutas med 

TRESemmés logotyp och slogan (TRESemmé, 2014).    


