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ABSTRACT 

Titel: Skönhet vs. Skönhetsideal 

Författare: Christina Andersson och Mikaela Stokvold 

Handledare: Jonna Johansson 

Examinator: Martin Danielsson 

Typ av rapport: Kandidatuppsats 15hp 

Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap 

Sektion: Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad 

Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka hur en grupp unga, svenska kvinnor 

mellan 20-30 år upplever de kvinnliga skönhetsidealen, samt att granska vad målgruppen 

anser om Doves Campaign for Real Beauty. Syftet är att studera om informanterna upplever 

kampanjen som ett steg i rätt riktning för att öka diskussionen och vidga begreppet skönhet. 

Med detta hoppas vi uppnå en större förståelse för hur unga svenska kvinnor ser på 

skönhetsidealen idag och om kampanjer likt Doves, är rätt tillvägagångssätt för att nå ett 

förändrat ideal.   

Teori: Delar av feministisk teori, receptionsstudier samt Stuart Halls teori om inkodning och 

avkodning.  

Metod: Två kvalitativt semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med totalt sju kvinnor. 

Slutsatser: Informanterna skiljer på skönhet och skönhetsideal. De anser att Doves 

kampanj, Campaign for Real Beauty är ett steg i rätt riktning för ett förändrat ideal. Däremot 

ifrågasätter de Doves uttalade budskap med kampanjen och menar att det huvudsakliga målet 

skulle vara att öka försäljningen och stärka varumärket, snarare än att öka kvinnors 

självförtroende.  

Nyckelord: Dove, skönhetsideal, skönhet, Campaign for Real Beauty, inkodning, 

avkodning, CSR  
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1. INLEDNING 

Idén till studien uppkom genom en diskussion kring frågan om hur reklam genom 

olika medier kan påverka unga kvinnor, både medvetet och omedvetet. 

 

Dagligen blir vi exponerade för reklam ifrån olika företag som berättar vad vi ska 

köpa, hur vi ska klä oss eller hur vi bör se ut. Vi ser ständigt bilder på smala och 

vältränade modeller som ska locka oss till att köpa vissa produkter och märken. 

Skönhetsidealen idag visar inte bara hur vi ska se ut, utan ger även en känsla om hur vi 

inte ska se ut. Redan 1997 kom uppgifter på att så tidigt som i lågstadiet hade var 

femte flicka försökt att gå ner i vikt. Mer än hälften av alla kvinnor mellan 15 och 29 

år hade komplex för sitt utseende och tillsammans hade svenska kvinnor lagt över 15 

miljarder kronor på bröstförstoringar (Thulin & Östergren 1997:10). Idag utförs över 

25000 plastikoperationer om året bara i Sverige och 85 procent av dessa operationer 

utförs på kvinnor.
1
 Olika kosmetikaföretag lanserar ständigt nya produkter för att dölja 

eller framhäva något i vårt utseende. Medieprofilen Kitty Jutbring har tidigare sagt; 

”Vi har fått en ny standard där det inte är nog att vara en ”vanlig” person, en empatisk 

medmänniska med ett självklart värde. Det är som att det har blivit varje individs 

”plikt” att med alla medel göra vad man kan med det man har, tills man har råd att 

göra det kirurgiskt”.
2
 Genom massmedierna får olika mode- och skönhetsföretag 

möjligheter att yttra sig inom skilda ämnesområden som på olika sätt formar våra 

normer gällande hur vi ska vara och agera (Thomsson 2002:84). 

  

Den här studien är tänkt att presentera hur företaget Dove tagit avstånd mot dagens 

skönhetsideal genom sitt Corporate Social Responsibility (CSR) arbete genom sin 

marknadsföringskampanj Campaign for Real Beauty. Kampanjen diskuteras och 

analyseras med kritiska ögon genom både författarnas och informanternas synvinklar. 

Studien tittar även på hur de medverkande kvinnorna ser på och definierar skönhet och 

skönhetsideal i dagens samhälle.   

 

                                                           
1 http://www.plastikkirurgifakta.se/ 
2 http://debatt.svt.se/2012/04/19/vi-maste-sluta-hata-vara-kroppar/ 

http://www.plastikkirurgifakta.se/
http://debatt.svt.se/2012/04/19/vi-maste-sluta-hata-vara-kroppar/
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1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur en grupp unga, svenska kvinnor i 

åldersgruppen 20 till 30 år upplever de rådande kvinnliga skönhetsidealen, samt att 

granska vad målgruppen anser om Doves Campaign for Real Beauty. Studien avser att 

undersöka hur de utvalda kvinnorna förhåller sig till dagens skönhetsideal och hur de 

ser på kampanjen i relation till att förändra synen av dagens ideal. Med detta hoppas vi 

uppnå en större förståelse för hur unga svenska kvinnor ser på skönhet och 

skönhetsidealen idag samt om kampanjer likt Doves är rätt väg att gå för ett förändrat 

ideal.   

För att kunna svara på studiens syfte har vi formulerat tre frågeställningar som arbetet 

bygger på. Svaret på dessa frågeställningar, som presenteras senare i arbetet, kommer 

hjälpa oss att besvara syftet med studien. 

 

1.2 Frågeställningar: 

 Hur definierar unga kvinnor ”skönhet”? 

- Med den här frågan vill vi undersöka hur en grupp unga tjejer, uppväxta i Sverige med 

västerländska ideal, definierar skönhet och vad de anser om dagens skönhetsideal för kvinnor.  

 

 Vad anser kvinnorna om Doves kampanj? 

- Frågan avser att undersöka hur kvinnorna uppfattar kampanjen och ifall de anser att det är ett 

steg i rätt riktning mot att vidga det dominerande skönhetsidealet. 

 

 Hur förhåller sig kvinnornas syn på kampanjen till det som Dove vill förmedla? 

- Frågan ämnar att undersöka hur kvinnorna uppfattar det syfte och budskap som Dove i sin 

kampanj vill förmedla.  
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1.3 Avgränsning 

Den här studien är avgränsad till företaget Dove och deras reklamkampanj Campaign 

for Real Beauty. Kampanjen är en del utav Doves CSR-arbete och kan ses som ett 

exempel på hur företag kan arbeta med CSR. Vi har valt att begränsa undersökningen 

till att endast titta på kvinnors åsikter om kampanjen på grund av att kampanjen riktar 

sig till kvinnor. Studien bygger på intervjuer med unga svenska kvinnor (20-30 år), en 

målgrupp som vi ansåg lämpad för den här typen av studie. Åldersgruppen är 

intressant att titta på då vi anser att de kvinnorna utgör en stor del av den 

konsumentgruppen som reklam gällande skönhet och skönhetsideal riktar sig till. 
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2. BAKGRUND 

 I det här avsnittet presenteras bakgrundsfakta om Dove och reklamkampanjen 

”Campaign for Real Beauty”, följt av en förklaring av begreppet CSR, vad det står för 

och hur Dove arbetar med det. 

 

2.1 Bakgrund om Dove 

Dove grundades 1957 och är ett kosmetikaföretag som säger sig ha som mål att öka 

kvinnors självkänsla samtidigt som de stärker sitt varumärke och ökar sin försäljning. 

Dove är i USA det ledande märket inom personlig hygien och finns i vart tredje 

hushåll. Det handlar om produkter som fast tvål, duschcrème, ansiktstvätt, 

hårvårdsprodukter etc. Företagets produkter går att köpa i flera olika länder, där de 

ofta säljs i matbutiker, på apotek och på stormarknader. Doves uttalade vision är att få 

varje kvinna att känna sig ännu vackrare i vardagen genom att utmana dagens 

stereotypa skönhetsideal. De säger sig vilja inspirera kvinnor att ta hand om sig 

själva.
3
 Dove menar att skönhet ska vara något för alla. De säger sig vilja hjälpa alla 

kvinnor att förverkliga sin personliga skönhet genom att skapa produkter som de 

hävdar ger verklig förbättring för hud och hår. Företagets mål, förutom att ständigt 

expandera och öka sin försäljning, är att skönhet ska skapa självförtroende och inte 

ångest, som det till stor del gör för många kvinnor idag på grund av idealen.4 

 

Genom sitt CSR-arbete har Dove tagit avstånd från dagens rådande skönhetsideal, 

blanda annat genom uppmärksammade reklamkampanjer, vilket vi återkommer till i 

nästa stycke. De har skapat ett program, ”Dove Self-Esteem” som jobbar för att vidga 

definitionen av skönhet och för att få fler kvinnor att känna sig vackra. Det är en 

global satsning och styrs av moderbolaget Uniliver. År 2006 utökade de programmet 

till en fond, ”Doves Self-Esteem Fund” som är till för att bidra till unga flickors 

självförtroende genom att hjälpa till med resurser för familjer och samhällen som har 

det svårt.
5 

                                                           
3 http://www.dove.se/sv/Tips-och-knep/Artiklar-och-rad/Only-2per-of-women-think-they-are-beautiful.aspx 
4 http://www.dove.se/sv/Var-mission/Var-vision/default.aspx 
5 http://www.unilever.com/brands-in-action/detail/Dove/292077/?WT.contenttype=view%20brands 

http://www.dove.se/sv/Tips-och-knep/Artiklar-och-rad/Only-2per-of-women-think-they-are-beautiful.aspx
http://www.dove.se/sv/Var-mission/Var-vision/default.aspx
http://www.unilever.com/brands-in-action/detail/Dove/292077/?WT.contenttype=view%20brands
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2.2 Campaign for Real Beauty 

I september 2004 lanserade Dove en studie om konsekvenserna av det snäva 

skönhetsidealet som definieras av medier och reklam. Definitionen av skönhet som 

den framställs i medier har lett till att många kvinnor inte anser att de passar in inom 

dess ramar. Kampanjen bygger på ett samarbete mellan Dove och Dr. Nancy Etcoff, 

som jobbar som professor inom psykologi vid Harvard, och Dr. Susie Orbach, 

psykoanalytiker och författare.6 Samarbetet byggde på att undersöka hur kvinnor ser på 

och förhåller sig till begreppet skönhet, vilket är något som även den här studien 

undersöker. Resultatet blev The Real Truth About Beauty: A Global Report. 

 

Studien baserades på kvantitativ data insamlad genom en global enkät med 3 200 

deltagande kvinnor från totalt tio länder, bland annat England, USA, Brasilien, Japan 

och Italien.
7
 Den visade att väldigt få kvinnor ser sig själva som vackra, vilket tros 

vara en följd utav de snäva skönhetsidealen. Studien visade även att många kvinnor 

ville se en ändring i dagens skönhetsideal eftersom de ansåg att idealbilden är 

orealistisk. Många påverkas av idealet på grund av att det ständigt slås fast av 

massmedier och populärkulturen. Studien som Dove tog fram visade att kvinnor ansåg 

att skönhet inte bara handlar om ett utseende utan även om personlighet, 

självförtroende och utstrålning.
8
 Enligt Dr. Orbach visade studien att skönhet kan 

kopplas till legitimitet och respekt i dagens samhälle. För att fler kvinnor ska känna 

sig inkluderade i skönhetsidealet så måste idealet visa hur kvinnor verkligen ser ut, 

och inte bygga på de fantasibilder som media visar upp idag. Utifrån The Real Truth 

About Beauty: A Global Report lanserade Dove samma år en reklamkampanj med 

syftet att omvärdera begreppet skönhet; Campaign for Real Beauty. Genom 

kampanjen ville Dove att allmänheten och medier skulle omdefiniera och vidga synen 

på vad skönhet innebär. Reklamen gick ut på att en kvinna som skiljde sig från det 

stereotypiskt vackra poserade på bild och betraktaren uppmanades bedöma hennes 

                                                           
6 http://www.dove.se/sv/Tips-och-knep/Artiklar-och-rad/Only-2per-of-women-think-they-are-beautiful.aspx 
7 Ibid 
8 ibid 
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utseende.
9
 Dove sa sig ha som syfte att porträttera den vanliga eller vardagliga kvinnan 

och handplockade därför ut sina modeller ifrån vardagssammanhang. Det uttalade 

målet med kampanjen var att den på sikt skulle bli en bidragande faktor till ett 

förändrat skönhetsideal.
10

 och kampanjen är en stor del utav deras arbete med CSR.  

Det är den här kampanjen, Campaign for Real Beauty, som vår studie till stor del 

bygger på. Det är därför viktigt att känna till hur den uppkom och vad Dove säger sig 

ha för mål med den, för att undersöka hur deltagarna i studien upplever och tolkar den.  

 

 

2.3 CSR - Corporate Social Responsibility 

CSR står för Corporate Social Responsibility, svensk översättning är; företags sociala 

ansvar. Det beskriver med andra ord hur företag tar sitt sociala ansvar i samhället 

exempelvis genom att engagera sig i miljöfrågor, samhällsfrågor med mera. (Borglund 

et al. 2009:13). 

 

Idag är inte frågan om ett företag ska ta socialt ansvar utan hur de ska göra det. Vad 

som förväntas av olika företag beror på i vilken bransch de befinner sig i och vilken 

produktion de har (ibid). Stora företag förväntas ha en CSR-medvetenhet och många 

gånger drivs den utav samarbeten med frivillighetsorganisationer. CSR förklaras 

enklast genom att företag tar ansvar för de relevanta förtroendefrågor som rör 

organisationens viktigaste intressenter, till exempel anställda, kunder, leverantörer, 

lokalsamhällen etc. Att förbättra villkoren för de anställda, skapa en säkrare 

produktion, sänka utsläppen från fabriken, ökad mångfald och jämställdhet är typiska 

exempel på hur företag arbetar med CSR (a.a:63). De aktiviteter företag och 

organisationer skapar i CSR-syfte måste bottna i vilken värdegrund och historia 

företaget har, så det upplevs som naturligt och rätt utav många. Gör man inte på det 

sättet finns det stor risk för att företaget kan bli kritiserat för hyckleri, vilket ger ökat 

misstroende istället för ökat förtroende som ofta är en av anledningarna för CSR- 

arbete (ibid). 

 

                                                           
9 ibid 
10 ibid 
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2.4  Doves CSR- arbete 

Som tidigare nämnt är Campaign för Real Beauty en stor del utav Doves CSR-arbete 

och i kampanjen motsätter de det traditionella sättet att använda sig av extrema 

kroppsideal. Dove vill genom kampanjen öppna upp samhället för ett öppnare, mer 

varierat ideal än det som Dove anser finns idag. Dove själva säger att målet med deras 

CSR-arbete är att stärka unga kvinnors självkänsla och utmana de snäva och 

begränsade skönhetsidealen som de anser förekommer idag. För att lyckas med detta 

arbetar Dove inte bara med CSR genom Campaign for Real Beauty, utan även med 

den fond som vi tidigare nämnt. De har ytterligare samarbeten med Anorexi/Bulimi -

kontaktföreningen för att hjälpa unga kvinnor som mår dåligt på grund utav att de inte 

anser att de stämmer överens med det ideal som framställs i media.  

 

Som tidigare nämnt under syfte är ett av den här studiens mål att titta på Doves CSR-

arbete i from utav kampanjen, Campaign for Real Beauty och se ifall deras mål med 

den uppfattas på samma sätt genom informanterna.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Mycket av den forskning som tidigare gjorts gällande skönhet och skönhetsideal har 

ofta en feministisk bakgrund då det till stor del är en kvinnofråga. Heléne Thomsson 

är forskare i psykologi och har skrivit boken Kvinnor, makt och förändring (2002). 

Hon skriver att män och kvinnor utvecklar en känsla om vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt utifrån den värld och tid man lever i, och skapar sig utifrån det en 

identitet efter samhällets förväntningar (Thomsson 2002:30). Det här är något som är 

intressant att titta på i samband med vår studie i och med att delar av vår studie syftar 

till att undersöka hur definitionen av skönhet och skönhetsideal påverkar målgruppen. 

 

Lina Jönsson, tidigare student vid socionomprogrammet vid Ersta och Sköndal 

Högskola i Stockholm har tidigare gjort en undersökning om hur unga tjejer blir 

påverkade av dagens skönhetsideal och vilken inverkan modemagasinen har på 

målgruppen. I sin studie från 2005 skriver hon: 

 

- Det kvinnliga skönhetsidealet har funnits sedan urminnes tider men i olika former 

för hur kvinnans utseende skall vara samt hur hon skall bete sig. I dagens 

samhälle har skönhetsidealet, mallen hur en kvinna skall vara, fått en annan kraft 

då budskapet nu matas ut via media. Media påverkar idag våra ungdomar enormt 

då de under denna fas i livet söker en identitet, vilket gör dem extra mottagliga. 

En grupp som står i centrum för medias utbud är dagens unga flickor som visat 

sig vara en köpkraftig grupp. Att vara ung flicka innebär alltså att man är 

påverkningsbar och utsatt för direkt riktad reklam. Reklam som runt om i vårt 

samhälle idag återfinns i form av bilder som visar upp skönhetsidealet samt tips 

hur man skall göra för att lyckas efterlikna detta. Dessa unga flickor som växer 

upp idag är en första generation att växa upp mitt i detta enorma bildflöde, frågan 

är vilka konsekvenser detta kan komma att ge.
11

 

 

Hon bygger bland annat sin studie på en enkätundersökning som hon har genomfört 

med flickor i årskurs sju. Totalt har flickor från sex klasser ifrån Nyköping och 

Stockholm svarat på enkäten. Vad som framkom genom undersökningen var bland 

annat att 100 procent av de svarandra ansåg att det är viktigt med utseende. En stor del 

                                                           
11 http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/Uppsatser/socarb/c-upps_05/l_jonsson_cupps.pdf 

http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/Uppsatser/socarb/c-upps_05/l_jonsson_cupps.pdf
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av de svarande ansåg att det var viktigt att vara smal för att vara snygg och populär 

samt att de flesta associerade modellerna i tidningarna med skönhet och ideal. 

Resultatet av undersökningen visade, enligt författaren, att flickorna anser att om man 

är/känner sig vacker så mår man bättre. Detta ihop med att endast 13 procent av de 

tillfrågade flickorna svarade att de känner sig mycket vackra, samt att resultatet visar 

att det finns en tydlig koppling mellan flickornas konsumtion av modemagasin och 

åsikter om sitt yttre, visar att idealen har en negativ inverkan på unga tjejer. Även om 

vår studie bygger på en något äldre målgrupp än flickor i sjunde klass, är den tidigare 

studien fortfarande intressant att titta på.  Deltagarna i vår studie har även de varit 

sjundeklassare och har möjligen känt av samma påtryckningar och ideal som finns i 

vårt samhälle. 

 

Ytterligare tidigare forskning som vi studerat är av Jennifer Millard, anställd vid 

University of Saskatchewan i Kanada, som har gjort en studie gällande Doves 

kampanj mot de rådande skönhetsidealen. Artikeln publicerades 2009 i Society for the 

Study of Symbolic Interaction och även online i slutet av år 2011.
12

 Millards studie 

bygger på kvalitativa metoder där hon intervjuat 16 kvinnor ifrån Kanada. Syftet med 

studien var att ifrågasätta idealen tillsammans med en grupp kvinnor och även 

undersöka hur Dove arbetar mot idealen i sin marknadsföring och PR-kommunikation. 

Millards studie utgår ifrån de stereotypiska skönhetsidealen som finns i västerländsk 

kultur. Hon började med att undersöka vilka semiotiska resurser som förmedlas via 

reklam, det vill säga, bild, kroppar, ansiktsuttryck etc. Därefter tittade hon på hur 

Doves marknadsföring och reklam presenteras och ser ut. Slutligen undersökte hon 

kvinnornas tankar och åsikter om reklamen. Genom kombinationen av att studera 

social semiotik och mottagarnas respons på reklamen skapade hon en förståelse av de 

tolkade processerna.13 Hon kom fram till att man ofta väljer att representera sig på ett 

vis, utifrån olika symboler (kläder, smycken etc.) vars betydelse berättas för oss 

genom populärkultur och marknadsföring. I och med att Dove tar upp frågan om 

skönhetsidealen så menar Millard att fler ansluter sig till diskussionen och tar ställning 

för ett förändrat ideal. 

 

 

                                                           
12 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/si.2009.32.2.89/full 
13 http://x10.cgpublisher.com/proposals/90/index_html 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=jennifer%20millard%2C%20university%20communications%2C&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fcommunications.usask.ca%2Fcontacts%2F&ei=6kjxULfJKZH14QT0uIDYCg&usg=AFQjCNHv96K6ZmrUdzLUzyH0dLmmXHSFLA&bvm=bv.1357700187,d.bGE
http://x10.cgpublisher.com/proposals/90/index_html
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4. TEORI 

I det här kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för studien och analysen 

utav det empiriska materialet vi samlat in. Här presenteras även de feministiska 

teoriernas syn på medias framställning av kvinnan och jämnställdhetsideal, vad 

receptionsstudier innebär samt Stuart Halls teorier om inkodning och avkodning.  

Medias definition av kvinnor, utifrån en feministisk teori, presenteras först för att få en 

bredare förståelse för hur den feministiska synen på hur begreppet skönhet ser ut. Det 

kommer att användas som teoretisk referensram vid besvarandet av studiens 

forskningsfrågor. Därefter presenteras receptionsforskning och vad det innebär 

eftersom studien bygger på det. Slutligen förklarar vi Halls teorier om inkodning och 

avkodning då vi menar att det ska hjälpa oss i analysen att tolka det empiriska 

materialet. Halls teorier kommer även att ligga till grund för att svara på studiens 

syfte; hur informanterna upplever de rådande skönhetsidealen för kvinnor, samt att 

granska vad kvinnorna anser om Doves Campaign for Real Beauty.  

 

4.1 Feministiska perspektiv på mediernas framställning av kvinnor 

Forskaren Lena Gemzöe säger att media, reklam- och modeindustrin bygger på en 

objektifiering av kvinnokroppen och förmedlar en syn på kvinnor som innebär att 

kropp och utseende extremt viktigt (Gemzöe 2002:18). Hon menar att bilden av 

kvinnor i media är väldigt långt ifrån de jämställdhetsideal som bör finnas och att 

kvinnor som uppvisas i reklamen är yngre, gladare och sexigare än männen och kan 

beskrivas som ”mjukpornografiska och passivt ensamma” (ibid). 

 

 I Kvinnor, makt och förändring skriver Heléne Thomsson att kvinnors kroppar kan 

ses som ett vittne av deras karaktär. Kvinnor som är överviktiga eller som tillsynes 

inte bryr sig om sitt yttre, är smutsiga eller räknas som ”fula” bedöms hårdare i 

samhället än vad män gör. Är en kvinna överviktig förväntas hon att klä sig efter det 

och dölja sin kropp så mycket som möjligt för att visa att hon känner till de normer 

som finns i samhället. Kvinnor bedöms till stor del utifrån sina kroppar vilket lär dem 

tidigt att känna osäkerhet och skam över den (Thomsson 2002:88). 
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 Gunilla Jarlbro skriver i boken Medier, genus och makt att kvinnor till stor del 

osynliga i nyhetsmedier medan i reklamens värld är de betydligt mer frekventa. 

Reklamen är könsstereotypisk, där kvinnor ska vara unga och till för att behaga, 

medan männen ska vara oberoende och muskulösa. Det är tuffa ideal för både män och 

kvinnor att leva upp till (Jarlbro 2006:147). Bilden som veckotidningar visar av 

kvinnor är till stor del mycket monoton, de rakar benen eller applicerar en 

hudvårdsprodukt på kroppen (a.a:107). När kvinnlighet och manlighet diskuteras i 

vardagssituationer används ofta begreppet attraktion eller sexighet. I veckopressen och 

i diverse reportage visas kvinnor ofta upp i en sexig utstyrsel, detta trotts att budskapet 

många gånger är att skönhet kommer inifrån (Elvin- Nowak & Thomsson 2003:24). 

Kvinnligheten idag, enligt Thomsson, framställs genom bilder där kvinnor putar med 

läpparna, knäpper upp urringningen, slänger med håret etc (ibid). Vad som presenteras 

i medier anses av många som ”rätt”, vilket leder till att det blir bilden man anpassar sig 

efter. 

Sedan 1970-talet har veckopress och media fått kritik för att presentera föråldrande 

och konserverande bilder av kvinnor och män. Fokus har många gånger legat på den 

förljugna bilden av kvinnor och på 1990-talet dök många debatter upp i Sverige om 

huruvida veckopressen med skönhetsideal och reklambilder på unga, smala modeller 

påverkade tonårstjejer och lockade fram ätstörningar (Jarlbro 2002:109).  Det är näst 

intill omöjligt att empiriskt bevisa mediernas direkta påverkan men givetvis sätter 

mediernas bilder och veckopressens ideal spår hos läsarna, dvs. vad som anses vara 

modernt, snyggt och åtråvärt (ibid). 

Karin Ekman menar ändå att medias kroppsfixering bidrar till stor del till att många 

unga kvinnor insjuknar i ätstörningar varje år. Hon bekräftar den dubbelmoral som 

media använder när det gäller kvällstidningarnas bilder på smala modeller och 

bantningsartiklar, samtidigt som andra forum skriver om vilket problem det är med 

ätstörningar hos unga (Ekman 1998:63). Ekman menar att om man som kvinna följer 

de ”regler” och normer som veckotidningar, TV och reklam sprider ut har man som 

kvinna inte tid att ha någon fritid, utan behöver spendera den framför spegeln (a.a:57). 

Skönhet beskrivs i media som kvinnlig tillfredställelse, och skönhet kompenserar de 

behov och brister man har (ibid). 
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Många tidningar framställer en ”perfekt” värld, där vägen till lycka är framgång, 

sexighet och utseende. Resultatet av det är i många fall presentationsångest och en 

översexualiserad bild av tillvaron, vilket kan ge en motsatt effekt än den som 

tidningarna försöker framhäva (Ekman 1998:43). Att skaffa sig ett bra självförtroende 

i tonåren och tidig vuxen ålder är inte alltid så enkelt. Kraven på hur man ska vara som 

kvinna är många. Man ska vara självständig men även kunna visa sig svag, tuff men 

samtidigt mjuk, vacker och attraktiv men samtidigt naturlig (ibid). 

Jarlbro menar att många unga människor, huvudsakligen flickor, är missnöjda med sin 

egen kropp vilket till stor del beror på kompisar och medier (Jarlbro 2006:131). Hon 

anser att det finns signifikanta samband mellan kvinnors självkänsla och hur ofta de 

läser modetidskrifter (a.a:132).  

 

4.2 Receptionsstudier 

Mediernas påverkan på publiken är stor, och det finns olika teorier och 

forskningsmetoder som undersöker hur medierna påverkar publiken (McQuail 

2010:565). Uses and gratifications är en version av individualistisk funktionell teori 

och forskning som syftar till att förklara användandet av media och den 

tillfredställelse som kommer ifrån det i form av orsakerna och det självupplevda 

behov som publiken har (a.a:424ff). Den här versionen av ”aktiv publik”-teori har 

även tillämpats i studier om medias effekter eftersom någon effekt måste 

överensstämma med de behov som publiken har. Ytterligare ett område inom ämnet är 

effektforskningen. Det är en teori som behandlar konsekvenserna eller resultaten av 

användningen eller exponeringen av massmedia, oberoende av om den är medveten 

eller inte. Det här kan undersökas på olika nivåer av social analys, men det är 

vanligast att skilja mellan effekter som beteendemässiga, attityder och kognitiva. 

Effektforskning skiljer sig från ”effektivitet”, som snarare handlar om effektiviteten 

att uppnå ett givet kommunikativt mål (a.a:556). 

Den kulturella traditionen är en gren och forskning som överlappas med media och 

kommunikationsområdet, men har mycket större referenser till alla former av kulturell 

erfarenhet och symboliska uttryck. Det här leder oss vidare till receptionsforskning 
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som är en del av den kulturella traditionen och något som den här studien kommer att 

bygga på. 

Receptionsanalys handlar om hur vi tar emot mediers innehåll och ordet reception 

översätts korrekt som ”att ta emot” (Ross 1994:55). Det innebär att man undersöker 

mottagarens uppfattning och meningsskapande samt deras åsikter kring den text de tar 

del av (McQuail 2005:404) (i vårt fall av Doves kampanj). Forskning utifrån en 

receptionsanalys tar hänsyn till det konstruktivistiska perspektivet och lägger vikten 

på genomförandet av det verksamma förloppet i meningsproduktionen. 

Receptionsanalyser i ett större perspektiv handlar om allt som sker i mötet mellan 

mottagaren och mediebudskapet. I en snävare tolkning av receptionsanalyser handlar 

det om hur mottagaren tolkar detta budskap och sedan avkodar dess innehåll (Ross 

1994:55). En viktig del inom receptionsforskning är att undersökningen ofta grundar 

sig på en specifik situation (McQuail 2005:404). Det här innebär att det är intressant 

och relevant att titta på ett medieutbud utifrån mottagarens reaktioner kring det. 

Receptionsanalysen tittar på hur mottagaren uppfattar budskapet som sändaren lagt in 

i sin text tillskillnad ifrån traditionella publikundersökningar som istället tar hänsyn 

till både sändaren och det tänkta budskapet i texten. (a.a:566).  

McQuail menar att publiken eller mottagaren aldrig är passiv utan de har en 

förförståelse och bakgrund som de tolkar omvärlden utifrån. Publiken utgörs av 

individer som även om de tar del av samma innehåll kommer tolka och uppfatta 

budskapet på olika sätt utifrån sina olika förutsättningar. Det här menar McQuail beror 

på att vissa individer är mer erfarna eller mer aktiva än andra (a.a:404). För den här 

studien passar receptionsanalys bra eftersom kärnan i receptionsanalys är att förstå hur 

informanterna tolkar kampanjen och dess budskap, vilket är en del av vårt syfte med 

studien.  
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4.3 Encoding and Decoding  

Encoding och decoding är en teori av Stuart Hall som på svenska kan översättas till 

inkodning och avkodning. Den här teorin bygger på att språk och kulturer är 

uppbyggda kring tecken och symboler. Inom en kultur så finns vissa regler och 

normer som hjälper människor att tolka dessa tecken och symboler på samma sätt och 

genom det skapa en mening (Hall 2001:166). Till exempel; om läsaren ser en bild på 

en mobiltelefon så uppfattar han/hon det troligtvis som en bild på en mobiltelefon. När 

en reklamannons skapas har sändaren oftast en tanke kring hur de vill att mottagaren 

ska tolka och uppfatta budskapet, vilket Hall kallar för preferred reading. Det vill 

säga att sändaren ”kodar in” ett budskap i annonsen, de gör en inkodning (encoding) 

som de vill att mottagarna ska uppfatta och avkoda (decoding).  Avkodning betyder 

med andra ord hur mottagaren tolkar texten.  

Ofta kan en text tolkas på olika sätt utifrån sammanhanget den sätts in i. Det gäller för 

sändaren att sätta texten i rätt kontext för att få fram den meningen som han/hon vill 

förmedla (a.a:167). Till exempel kan en annons uppfattas på olika sätt i olika delar av 

världen beroende på de regler och normer som finns inom den kulturen.  

Hall menar att den avkodning mottagaren gör av ett mediebudskap kan avläsas på tre 

olika sätt. De kan antingen göra en dominant läsning, en förhandlad läsning eller in 

oppositionell läsning. De olika stegen berättar vilken grad av avkodning som 

mottagaren har gjort i förhållande till den meningsstruktur som avsändaren byggt in. 

De som gör en dominant läsning tolkar budskapet på det sätt som sändaren avsätt, 

Stuart Hall menar att en dominant avkodning ofta sker hos mottagare av exempelvis 

nyhetsprogram, där man tror på allt de säger och tolkar det som sanningar. De som gör 

en förhandlande läsning ser ofta budskapet som legitimt men samtidigt laborerar 

mellan andra värderingar. Det betyder att mottagaren accepterar budskapet och tar till 

sig det till viss del, medan andra delar inte förstås och förkastas därför. Det uppstår ett 

missförstånd på grund utav den dominanta inkodningen och mottagarens förhandlande 

avkodning. Den sista typen utav avkodning är den oppositionella, den innebär att 

mottagaren snarare anser sändarens normer och/eller värderingar vara felaktiga och 

motsäger sig dem. Oppositionell avkodning är vanligt inom bland annat politiska 

motståndsrörelser (Hall 1992:136). 
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Något som sändaren måste tänka på är vilka preferensramar som han/hon använder sig 

av i sin inkodning samt utifrån vilka kulturella omständigheter och kontexter som 

mottagaren avkodar texten ifrån (Hall 1992:134,128). Tekniska faktorer, så som 

genom vilka mediekanaler budskapet sänds ut igenom är också viktigt att ta hänsyn till 

(a.a:135f).  

Hall menar att ett budskap kan tolkas olika beroende på vilket sammanhang det sätts 

in i och på så vis skapa en ny mening (Hall 2001:167). Han beskriver även två olika 

typer av tolkningsnivåer som mottagaren gör för att avkoda en bild, denotation och 

konnotation. Den denotativa nivån handlar om hur man ser kärn- eller 

grundbetydelsen i bilden, det är en uppfattning som flera människor tolkar på samma 

sätt. Den konnotativa nivån styrs däremot av hur mottagaren avläser bildens 

tilläggsbetydelse. Det vill säga att betraktaren påverkas av sin bakgrund, kultur, 

kunskap eller vilka associationer som görs när hon/han tolkar bilden (Hall 1992:133). 

Den konnotativa nivån kommer att granskas och följas som en röd tråd genom hela 

uppsatsen med fokus i analysen. Det viktiga är att förstå informanternas uppfattning av 

hur de påverkas av reklamen, om uppfattningen inte tas hänsyn till är reklam 

meningslös.  

Språk, enligt Hall, handlar inte bara om de ord vi pratar eller skriver utan även genom 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Språk är allting som används i syftet att förmedla den 

mening som vi vill kommunicera (Hall 2001:4f). Det visuella språket bygger till stor 

del på hur en bild skapar en mening. Det vill säga att antingen presenterar den en 

sanning om hur någonting är, eller så producerar den en mening genom att 

representera något (a.a:6f). Hall tar även upp att den bild som i media används för att 

representerar manligt och kvinnligt ofta är väldigt stereotypisk och exkluderande. Det 

vill säga att ”normal” ofta definieras beroende på smal/tjock, manlig/kvinnlig, 

ljus/mörk, ung/gammal med mera (a.a:10). Sammanfattningsvis innebär detta att det 

språk som används för att skapa en mening måste anpassas efter mottagarens 

preferenser och det budskap som sändaren vill förmedla. 

I analysen kommer Halls teori ligga till grund för att diskutera och analysera det 

empiriska materialet och genom det få fram en förklaring och svar på studiens syfte.  
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5. METOD 

I det här kapitlet presenteras studiens metodologi samt de metoder som används 

utifrån det teoretiska utgångsläget. Metoden är vald för att nå syftet med studien samt 

att svara på frågeställningarna på bästa sätt.  

 

5.1 Kvalitativ metod 

Receptionsforskning är relativt begränsad när det gäller metodval, metoderna bör vara 

kvalitativa och djupa (McQuail 2005:404) vilket har gjort att den här studien bygger 

på en kvalitativ forskningsmetod. Det innebär att åsikter och diskussioner ligger till 

grund för att besvara de frågor studien bygger på.  Syftet med studien är att undersöka 

hur en grupp unga svenska kvinnor ser på skönhet och skönhetsideal i relation till 

Doves kampanj, Campaign for Real Beauty. Därför valde vi att göra en kvalitativ 

studie istället för en kvantitativ. En kvalitativ metod var mest passande för att besvara 

vårt syfte samt frågeställningar då vi ville samla in materialet genom diskussion. En 

kvalitativ fokusgruppsintervju bygger på att informanterna diskuterar och delar med 

sig av åsikter. Utifrån detta kan vi samla in ett material som bygger på just åsikter och 

diskussion. Hade vi däremot utfört en kvantitativ undersökning hade liknande material 

varit svårt att få fram. 

Fenomenologi i kvalitativa undersökningar innebär att fånga och beskriva upplevelsen 

av ett fenomen.
14

 Det här vill man göra utan att lägga någon tolkning i fenomenet och 

därför bör forskaren åsidosätta sina egna förförståelser och åsikter. Istället lägger man 

fokus på forskningsintervjun där informanterna får beskriva fenomenet utifrån sitt 

perspektiv och sin vardagsvärld (Kvale 2009:39). I den här studien kommer 

skönhetsidealen samt Doves CSR-arbete i form utav deras Campaign for Real Beauty 

att studeras som fenomen. Analysen behandlar sedan det material som framkommit 

genom informanternas tolkningar av fenomenet. Det resultat som presenteras i studien 

är till stor del våra teoretiskt förankrade tolkningar av informanternas uppfattningar 

och tankar som framkom under de kvalitativa fokusgruppsintervjuerna.  

 

                                                           
14 http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000009.shtml 

http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000009.shtml
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5.2 Fokusgruppsintervjuer 

En fokusgrupp kan definieras som en diskussionsgrupp där människor möts och på ett 

fokuserat sätt diskuterar olika aspekter av ett ämne eller tema (Ahrne & Svensson 

2011:71). Fokusgruppsintervjuer är mycket användbara när man ska utforska hur 

människor tänker och talar om ett särskilt ämne, och varför de har den uppfattningen 

som de har (ibid). Enligt Wibeck råder det olika åsikter om vad som är lämpligt antal 

deltagare i en fokusgruppintervju, Wibeck själv anser att det inte bör bestå av ”färre 

än fyra och inte fler än sex personer” (Wibeck 2007:50).  Vår första 

fokusgruppsintervju genomfördes med fyra personer, vilket vi upplevde som ett 

lämpligt antal för att föra en diskussion av den här sorten. Intervju nummer två skulle 

även den bestå utav fyra personer men då en person inte dök upp genomfördes den 

med tre deltagare. Tanken med att bara ha fyra deltagare i grupperna var för att ge alla 

utrymme och hela tiden ha en flytande diskussion utan att lämna någon utanför, vilket 

vi upplevde fungerade bra i grupp ett. Dessutom finns det fördelar med att vara färre 

personer när känsliga ämnen diskuteras eftersom det inte blir lika många att yttra sig 

inför. Nackdelen när grupp två bara blev tre personer var att informanterna hade 

svårare att komma igång och fick inte samma rytm i sin diskussion.  

 

5.3 Urval 

Dove har ingen specifik målgrupp på sin Campaign for Real Beauty utan riktar sig till 

alla kvinnor. I vår studie har vi däremot valt att rikta in oss på en yngre 

konsumentgrupp av unga svenska kvinnor. Den yngre åldersgruppen är intressant att 

titta på då vi anser att de kvinnorna utgör en stor den av konsumentgruppen som den 

här typen av reklam riktar sig till. Valet att enbart titta på hur en grupp kvinnor ser på 

idealet gjorde vi på grund av att Dove är ett företag som till störst del inriktar sig på 

kvinnor. 

Då det var svårare än förväntat att få tag på informanter och det fanns en tidsmässig 

press fick vi minimera vår urvalsprocess och göra ett så kallat bekvämlighetsurval. 

Det innebar att vi kunde koncentrera undersökningen till en tillgänglig plats och enkelt 

nå informanter (Lekvall & Wahlbin 1993:175), vilket hjälpte oss i den här studien. 
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Informanterna i fokusgrupp ett valdes ur ifrån en av moderatorernas umgängeskretsar 

vilket innebar att de hade kännedom om varandra sedan tidigare men har ingen 

kontakt dagligen. Till fokusgrupp två kontaktade vi kvinnorna via deras arbetsplats, de 

är därmed bekanta med varandra då de arbetar tillsammans dagligen, men umgås inte 

på fritiden.  

Informanterna ser dagligen reklam, veckotidningar etc. och blir därmed dagligen 

exponerade för vad som sägs och skrivs i media. Alla deltagande kvinnorna är för 

tillfället bosatta i Halmstad. Samtliga är uppväxta i Sverige och är medvetna om och 

uppväxta med västvärldens skönhetsideal. Vissa har dock utländskt påbrå vilket är av 

intresse i intervjun för att undersöka hur de tolkar och uppfattar budskapet och 

idealen. 

 

5.4 Informanterna 

I och med att Doves målgrupp är bred hade det varit intressant att titta på ett större och 

mer varierat urval ur målgruppen. Dock fanns inte tid eller resurser för att undersöka 

en större del av målgruppen och därför valde vi att rikta in oss på en grupp yngre 

svenska kvinnor i åldern 23-30 år. Studien representerar således inte en hel målgrupp 

utan bara en mindre utvald grupp kvinnor.  

Vi är medvetna om att om de utvalda informanterna har olika kroppsbyggnader, 

hudfärg och utseenden vilket kan påverka hur informanterna väljer att svara på vissa 

frågor när de är i en grupp.  Utseende och skönhetsideal kan för somliga vara ett 

känsligt ämne och jobbigt att prata om, speciellt om man känner att man av någon 

anledning inte passar in i idealet. Vi ser därför fördelar med att informanterna känner 

varandra sedan tidigare och känner sig bekväma med varandra, vilket gör att de lättare 

kan starta en konversation i en förtroendefull miljö (jfr. Ahrne & Svensson 2011:77). 

Visserligen finns det nackdelar med att de har kännedom om varandra sedan tidigare 

då det kan leda till liknande åsikter om stil/skönhet i kompisgruppen. Men eftersom 

informanterna i grupp ett kommer ifrån olika sällskap och informanterna i grupp två 

inte umgås privat anser vi att de känner varandra bra för att vara trygga i sällskapet 

men inte tillräckligt väl för att anamma samma stil.  
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Informanterna från grupp ett: 

Mikaela; en 24 årig blond kvinna från Sverige. Hon studerar medie-och 

kommunikationsprogrammet och beskrev sin kroppsform som lite mullig. 

Emma; en 25 årig kvinna med ursprung ifrån Indien. Hon har mörkt hår, studerar 

vårdprogrammet och beskrev sin kroppsform som normalbyggd.  

Maria: en 26 årig kvinna med röd/blont hår och ursprung ifrån Makedonien. Hon är 

för tillfället arbetslös och beskrev sin kroppsform som smal.  

Ida: en 28 årig kvinna med ursprung ifrån Sri Lanka. Hon arbetar som affärsbiträde 

och beskrev sin kroppsform som smal.  

Informanterna från grupp två: 

My: en 23 årig blond kvinna från Sverige. Hon arbetar som säljare och beskrev sin 

kroppsform som smal.  

Py; en 30 årig mörkhårig kvinna ifrån Sverige. Hon arbetar som säljare och beskrev 

sin kroppsform som kraftig.  

Sofia: en 27 årig kvinna med mörkt hår. Hon arbetar som säljare och beskrev sin 

kroppsform som normalbyggd.  

 

5.5 Etik 

En fokusgruppsession inleds lämpligast genom en presentation av gruppledaren och 

ett välkomnande till deltagarna. Deltagarna kan presenteras och syftet föras fram och 

relevant information för undersökningen (Ahrne & Svensson 2011:78). Det är även 

lämpligt att låta deltagarna veta hur deras namn och det uppsamlade materialet 

kommer att användas (Kvale 2009:86f). Intervjupersonerna i den här undersökningen 

informerades till viss del innan intervjun för att känna sig säkra på vad de deltar i och 

för att förstå innebörden. Däremot fick de inte all information för än i slutet av 

intervjun på grund av att de skulle ha sin egen uppfattning av frågan och inte bli 

färgade av våra uttalanden och åsikter. Vi valde att låta deltagarna vara anonyma och 

har därmed inte publicerat deras riktiga namn i studien. 
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5.6 Struktur i intervjun 

Det finns många olika typer av intervjuer och det lättaste sättet att skilja dem åt är 

genom graden av struktur. Samtalen under intervjun struktureras kring ämnen, vem 

som frågar mest och vem som svarar mest (Aspers 2011:143). För att få fram den 

informationen som krävdes för den här studien blev fokusgruppsintervjun 

semistrukturerad. En semistrukturerad intervju är enligt Aspers en intervju där det 

finns tydligt angivna frågor, men man kan även följa upp svaren som de intervjuade 

ger (ibid). Moderatorn följde upp med ett fåtal följdfrågor för att hålla deltagarna på 

ämnet, i övrigt fick diskussionen leda fritt.  

Fokusgruppsintervjun gick inte bara ut på att svara och diskutera kring valda frågor 

och teman utan byggde även på, visuell metodik som handlar om att använda bilder 

och bildinformation för att besvara frågor om samhället (se bilagor). I ny forskning 

ligger metoden som en självklar kvalitativ metod i den samhällsvetenskapliga 

verktygslådan (Ahrne & Svensson 2011:165). Under intervjun fick deltagarna först se 

en bild på Victoria’s secret modeller, då de ofta förknippas med det rådande 

skönhetsidealet och framställs på samma sätt som den feministiska teorin anser att 

kvinnor presenteras i media. Därefter fick informanterna se en bild på Doves modeller 

då de bryter emot det stereotypiska idealet. Slutligen fick de se en bild ifrån Doves 

Campaign for Real Beauty för att diskutera runt kampanjen, modellerna och upplägget 

kring Doves arbete. Fokusgruppsintervjuerna varade mellan en och en halv timma och 

två timmar inklusive paus. Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt.  

För att ha en så bra intervju som möjligt är det viktigt att skapa en avslappnad och 

bekväm miljö (Ahrne & Svensson 2011:78). Den första intervjun hölls hemma hos en 

av moderatorerna, där alla informanterna vid det tillfället redan besökt och kände sig 

trygga. Trots att det kan ses som ett potentiellt problem att deltagarna har en tidigare 

relation med en av moderatorerna upplevde vi det tvärt om. Informanterna kände sig 

trygga i situationen vilket ledde till en öppen och livlig diskussion kring ämnet. 

Intervju två däremot hölls på informanternas arbetsplats och de hade ingen tidigare 

relation till någon av moderatorerna vilket kan ha lett till att diskussionen inte 

öppnades upp på samma sätt som den första intervjun gjorde. 
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6. ANALYS OCH RESULTAT 

 I det här avsnittet analyseras och redovisas den data som framkommit genom 

fokusgruppsintervjuerna med hjälp av teorin från kapitel tre. Vi fokuserar på skönhet, 

skönhetsideal, bilderna ifrån intervjuerna och hur informanterna upplever Doves 

Campaign for Real Beauty. I slutet av analysen har vi gjort en mer konkret 

sammanfattning av svaren på frågeställningarna utifrån våra egna uppfattningar. 

1) Hur definierar unga kvinnor ”skönhet”? 

2) Vad anser informanterna om Doves kampanj? 

3) Hur förhåller sig kvinnornas syn på kampanjen till det som Dove vill förmedla? 

 

6.1  Skönhet och skönhetsideal 

Enligt den feministiska teorin finns en förkunskap i samhället av vad det innebär att 

vara en kvinna, hur en kvinna bör se ut och agera för att vara ”kvinnlig”. Att vara 

kvinna eller man är en biologisk skillnad men vad som anses vara kvinnligt och 

manligt är något som vi lär oss efter samhällets normer och förväntningar (Thomsson 

2008:22). Hall menar att bilden som produceras i media av manligt och kvinnligt är 

väldigt stereotypisk (Hall 2001:10). Därigenom är bilden i media och reklam om vad 

kvinnlig skönhet innebär skapad efter samhällets förväntningar. Utifrån Halls teorier 

om olika läsningar (dominant, förhandlande eller oppositionell) ville vi utreda hur 

media påverkar informanternas definition av begreppen skönhet och skönhetsideal. 

Majoriteten av informanterna förknippar ordet skönhet med inre karaktärsdrag. De 

fick under fokusgruppsintervjuerna komma överens om tre ord de ansåg representera 

skönhet, grupp ett kom fram till; fräschhet, utstrålning och självförtroende. Grupp två 

endes om; självsäkerhet, livsglädje och ”gnistan i ögonen”.  

Sofia: Om man ser att en person har mycket glädje och energi kan jag tycka att 

det är en skönhet i sig. För då utstrålar man någonting mer än bara det fysiska 

yttre. 

Py: Självsäkra personer utstrålar ju även skönhet, det är attraktivt.  
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I informanternas uttalanden framgår att deras definition av skönhet snarare handlar om 

personlighet och utstrålning. Det innebär att de bortser från det fysiska attraktiva som 

den mediala bilden ofta påvisar och som genom media definieras som skönhet. Py 

ansåg att det till och med kan gå så långt att en persons självförtroende gör den 

intressant och attraktiv, likväl som att en idealiskt snygg person kan tappa det 

attraktiva så fort han/hon öppnar munnen och inte har något bra att säga. 

Därmed gör Sofia och Py en oppositionell läsning eftersom deras definition av 

begreppet skönhet helt skiljer sig från den mediala definitionen. 

My gör däremot en dominant läsning i och med att hon mer eller mindre håller med 

om den definitionen, och vikten, av skönhet som media presenterar: 

My: Skönhet är ju att se bra ut. För min egen självkänsla kan jag tycka det är 

viktigt att se bra ut för att jag själv ska må bra. 

Här frågade vi oss vad det är som påverkar My att klä sig och se ut på ett visst sätt och 

varför hon definierar det som att ”se bra ut”. Enligt Jarlbro framställer media ofta en 

bild utav könen genom stereotypiska inslag där kvinnor flitigt marknadsför 

skönhetsprodukter (Jarlbro 2006:128). Informanterna lade fokus på att de känner av 

dessa inslag och stereotypiska ”krav” ifrån media men att de samtidigt utgår ifrån sitt 

eget tycke och stil. Det kan vara här igenom som My hämtar sin definition av vad det 

är som ser bra ut. Hon medgav även att hon läste olika modemedier för att hämta 

inspiration för att kunna följa med i trenderna. Vilket ytterligare flätar ihop mediernas 

påverkan på hur hon definierar vad som ser bra ut och hur hon vill framställa sig själv. 

Det kan ses som en dubbelmoral i den bemärkelse att informanterna letar efter 

inspiration bland annat via internet där trender till stor del följer de krav som media 

förmedlar, vilket gör att den inspiration som informanterna hämtar bygger på 

skönhetsidealet idag och gör att de klär sig efter ”kraven” trotts att de anser sig gå 

emot eller inte vara berörda av dem.  

Under diskussionen om skönhetsidealen fick båda grupperna komma överens om tre 

ord de ansåg beskrev hur skönhetsidealet ser ut idag. Grupp ett kom överens om; tight, 

perfekt och tränad, medan grupp två kom överens om: smal, lång och ungdomlig. 

Att kvinnorna uppfattade det som att media har en klar och stereotypisk bild av vad 

kvinnlig skönhet innebär blev påtaglig då vi kunde se ett genomgående tema i 
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informanternas sätt att representera sig själva vid intervjutillfället bland annat gällande 

kläder, hår, smink etc. Utifrån hur media framställer skönhetsidealet idag kan man se 

att informanterna har gjort en dominant läsning av deras material. Det vill säga att de 

har tolkat och accepterat det ideal som de har blivit påverkade av via media och rättar 

sig efter dessa regler och normer (exempelvis gällande kläder, hår, smink etc).  

 My: Det första man tänker på är smal, smala modeller ser man hela tiden.  

Sofia: Lång och ungdomlig, man ska vara så himla ung och fräsch. Det finns ett 

ideal att man vill se ungdomlig ut.  

Py: Ja, även om man är 40 år ska man se ut som 20 år.  

  --- 

Maria: Jag tycker att perfektion är det idealet alla strävar efter. Det räcker inte 

med ett fixa brösten, för är det något fel på näsan så ska man fixa den med. (…) 

Det räcker inte med att vara okej, man ska vara perfekt.  

Perfektion i sig är ett komplext ord då det kan variera i betydelsen mellan olika 

personer. Oberoende av det idealet som finns i samhället, finns det något som anses 

vara det ”perfekta”. Det gör att strävan efter perfektion skiljer sig mellan olika 

generationer, etniciteter, personligheter etc.   

Vid intervjuerna diskuterade informanterna att kroppsidealet blir tydligt framförallt 

inom modebranschen. Emma menade att passar man inte in i de kläder som finns så är 

det lätt att tolka det som att det är något fel på en själv. Med andra ord, de kläder som 

finns följer det idealet som förekommer i samhället, passar man då inte in i dem så 

kan man tolka det som att man själv inte passar in i idealet.  

Maria: Jag tror att det blir någon slags ond cirkel för media matar med hur man 

ska se ut och folk köper det. Media märker att man köper det och matar ut ännu 

mer. Det pratas ju om at det är tidningarnas fel att vi har ett så smalt ideal som vi 

ändå har, men folk köper ju tidningarna.  

Emma: Ja, jag har nyligen börjat träna, främst för att inte få problem med 

ryggen, men jag känner även när jag inte tränar att jag är tjock.  
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Emma menar att hon huvudsakligen tränar för att må bra och vara hälsosam men hon 

är medveten om att det i bakhuvudet finns en medvetenhet om att det är viktigt att 

träna för att inte bli tjock, det vill säga att det är viktigt att vara smal. Enligt Halls 

modell gör Emma en förhandlande läsning vilket innebär att hon laborerar mellan 

olika värderingar, i det här fallet skönhetsidealet och hälsan.  

Informanterna menade att så länge vi köper det skönhetsideal som media och företag 

matar oss med så fortsätter de att producera samma material. De som däremot gör ett 

medvetet val att sticka ut bedöms ofta hårdare utav samhället (jfr. Thomsson 

2002:88). 

Emma: Jag dömer nog folk efter hur de ser ut, det är ju inget positivt men det är 

nog ett sätt för mig att, alltså det är väl så alla människor fungerar. (…) Vi har ju 

kroppsideal i samhället killar och tjejer hur vi ska se ut för att passa in. (…)Vissa 

människor tänker att ”jag mår bra i min kropp”, visst då gör du det, men det finns 

fortfarande påtryckningar utifrån, från tillexempel media, hälsotänk osv. 

Maria: Det är klart att det finns ett ideal som man ska sträva efter, det har det 

alltid gjort. På 1800-talet skulle man vara tjock (…) och på 90-talet sjukt smal.  

 

Utifrån det här kan man anta att Emma, Maria och de andra informanter känner en 

viss påtryckning från den bild som visas upp i media. Det ideal som finns är en 

produkt, framställd av olika företag som tjänar pengar på att vi strävar efter en 

perfektion. Enligt Hall är definitionen av ”normal” väldigt exkluderande vilket är 

något som återspeglas i media (Hall 2001:10). Desto fler som hamnar utanför 

definitionen av ”normal”, desto större blir konsumentgruppen som behöver företagens 

produkter för att nå idealet. Uppkomsten av ett ideal kan ses som en process där media 

och företag framställer en definition av vad skönhet innebär. Så länge allmänheten och 

konsumenterna rättar sig efter dessa riktlinjer kan företagen strama åt sin definition 

om skönhet ytterligare och exkludera fler människor vilket gör att ännu fler blir 

”beroende” av deras produkter. 

Precis som Thomsson säger, att kvinnor bedöms hårdare i samhället, så finns det en 

medvetenhet bland våra informanter att det är viktigt med ett yttre som inte skiljer sig 
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allt för mycket från det ideal som finns. Skönhet däremot anser de handla mer om en 

tilltalande personlighet och attraktionskraft mellan människor.  

Vad som framkommit av fokusgruppsintervjuerna är att majoriteten av informanterna 

definierar skönhet utifrån personliga karaktärsdrag och attraktionskraften mellan 

människor. 

Mikaela: Jag anser att självförtroende hör till skönhet. 

Ida: Och jag anser utstrålning, vilket hör bra ihop med självförtroende.  

Mikaela: Ja det är ju så, så länge man känner sig självsäker. 

   

 Det här kan bero på att majoriteten av människorna i en kultur tolkar och upplever sin 

omgivning på samma sätt. Via det ideal som presenteras för oss, lär vi oss vissa koder 

och symboler gällande hur vi vill representera oss själva. Genom de kunskaper, regler 

och normer som produceras i samhället genom språk och symboler (jfr. McQuail 

2005:404) skapar man en uppfattning. Andra människor från samma kultur uppfattar 

och tolkar dessa symboler på samma sätt. Individer skapar en identitet utifrån 

användandet av symboler. Media framställer ofta könen genom stereotypiska inslag 

där kvinnor flitigt marknadsför skönhet medan männen framställs som händiga och 

starka (Jarlbro 2006:128). Media och diverse företag berättar för oss vilka symboler 

som är ”rätt”. Utifrån det anpassar vi oss efter dessa symboler och identifierar oss 

utifrån dem när vi vill representera oss själva. Det finns även en medvetenhet hos 

informanterna att man blir bedömd på ett annat sätt om man inte anpassar sig efter 

dessa regler och symboler, som enligt Hall definieras som ”normalt”. Människan 

kategoriserar och identifierar andra människor beroende på vilka symboler de väljer 

att representera sig genom.  

 

6.2 Visuellt intervjumaterial 

Bild 1 – Victoria Secret modeller 

Första bilden som visades för informanterna under fokusgruppsintervjuerna var en 

bild på Victoria’s secret modeller. Den konnotativa tolkningen som informanterna 

gjorde var att bilden hör hemma i Slitz, att de är mjukporr samt att de är modeller på 
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bilden. Emma som till störst del bara förknippade bilden med mjukporr förklarade 

varför: 

Emma: Suget i blicken, halv öppna munnar, och hur ofta står jag och posar sådär 

i underkläder för min kille och svankar lite. Jag tycker det där är mjukporr. 

Det här stämmer överens med Halls teorier om hur mottagaren tolkar en text utifrån 

sin bakgrund, kultur och tidigare kunskap (Hall 1992:133). Citatet visar att Emma 

associerar bildens framtoning med porr och sex vilket till stor del kan bero på de 

tidigare kunskaper hon samlat in under sin uppväxt i en västerländsk kultur. Enligt 

Thomsson framställs kvinnor ofta i media på ett väldigt sexigt sätt där de ofta putar 

med läpparna och slänger med håret (Elvin- Nowak & Thomsson 2003:24), vilket 

även bilden är ett exempel på. Det här pekar på att den bild av kvinnor som 

presenteras i media till stor del kan relateras till den bild som porrindustrin visar upp. 

En intressant tanke är hur bildens egentliga syfte är att visa upp ett mode med målet 

att öka företagets försäljning av en produkt, men istället förknippas med något annat. 

Att informanterna gör en koppling till porr visar åter igen hur företag och media 

använder sig av en väldigt smal definition av vad det innebär att vara, och se kvinnlig 

ut i sin marknadsföring.  

Emma: Jag undrar om de verkligen ser ut sådär på riktigt? 

Mikaela: Nej det gör dem ju inte! Kommer de ut från ICA ser de ju inte ut sådär.  

Ida: Det jag kollar på först är i alla fall ansiktena, och då kan jag känna att de är 

sjukt sminkade för att tassa runt i underkläder. Uppenbarligen är de modeller.  

Emma: Fast det är ändå kul att hon har så stora bröst, och är man så smal 

brukar man inte ha naturligt så stora bröst. Tränar man så tar det ju lite på 

brösten med.  

Informanterna ifrågasätter bilden och de anser att den inte avspeglar en ärlig bild utav 

hur tjejerna ser ut egentligen. De anser att de är för sminkade och stylade för att 

representera ett vardagligt ideal. Kvinnorna på bilden ser förmodligen inte ut på 

samma sätt när de går till affären och handlar eller vaknar upp på morgonen. Vilket 

tyder på att informanterna enligt Halls modell gjort en oppositionell tolkning utav 

bilden, där de inte håller med om budskapet som bilden vill förmedla utan istället 

ifrågasätter det. Enligt informanternas definition av skönhetsidealet ligger bilden 
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däremot mitt i prick då modellerna är smala, snygga och ser unga ut. Kvinnorna på 

bilden representerar enligt informanternas uppfattning det ”perfekta”. 

 

Bild 2 – Dove modeller 

När informanterna fick se bilden på Doves modeller (utan logga), ansåg majoriteten 

av deltagarna att grundbetydelsen i bilden är att visa olika typer av kvinnor i 

underkläder. Enligt Hall är den denotativa nivån av att förstå en bild något som de 

flesta uppfattar på samma sätt (Hall 1992:133). Denotationen i de två första bilderna 

skiljer sig därmed inte märkbart ifrån varandra eftersom även den första bilden visar 

kvinnor i underkläder. På den mer konnotativa nivån, tolkar informanterna bild två 

som att den vill visa ett mer varierat ideal än föregående bild (Victoria’s secret 

bilden). Samtidigt känner de att bild två vill provocera och väcka känslor genom att 

vara annorlunda. De tror att sändaren kan ha som baktanke att ”chocka” mottagaren, 

vilket de inte anser att de lyckats med då man har sett liknande saker i tidigare 

sammanhang. Emma känner däremot sig provocerad av bilden och förklara det såhär:  

Emma: Jag blir lite provocerad av båda bilderna (…) På den andra var det så mycket 

sex och sug i blicken och färger och jag vet inte. Och denna bild blir det mer; starka 

mammor, girl power. 

Vad Emma menar här är att bilderna skiljer sig väldigt mycket åt men ska samtidigt 

representera skönhet på olika sätt. Med starka mammor menar Emma att kvinnorna 

ser så pass ”vardagliga ut” att de påminner oss om mammor och kvinnor vi dagligen 

ser omkring oss. Här har Emma tolkat bilden på ett delvist oppositionellt sätt och hon 

ifrågasätter sig budskapet bakom bilden. Hon motsätter sig budskapet till stor del och 

anser det vara felaktigt för att få fram det budskapet som de själva säger sig vilja 

representera genom bilden. Däremot är det svårt att säga att Emmas tolkning är en 

entydig oppositionell tolkning då hon inte utvecklar sina tankar mer och berättar ifall 

hon tycker att det finns något positivt i framställningen av budskapet ändå.  

Maria: Självförtroendet är ju samma på båda bilderna, det som skiljer dem åt är 

väl att kvinnorna på denna bild ser mer verkliga ut.  

Mikaela: Ja, dessa ser ju ut som folk på stan.  
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Maria: Ja, det där är ju tjejer man hade kunnat springa på ICA. Med lite mer 

kläder på sig. 

Av ovanstående citat kan man se att Maria och Mikaela, tillskillnad ifrån Emma, gör 

en dominant tolkning utav bilden. Doves budskap att rikta sig till den vanliga kvinnan 

och visa upp en ”normal” kvinna har uppfattats och de köper bildens budskap rakt av.  

Inte bara Maria och Mikaela, utan majoriteten av informanterna känner att Doves bild 

är lättare att relatera till då det påminner mer om hur vi faktiskt ser ut samt att 

kvinnorna fortfarande ser hälsosamma och fräscha ut, vilket enligt informanterna är 

viktigt i dagens samhälle. Provokativt i bilden anser informanterna vara hur kvinnorna 

på bilden är klädda, de ska representera ”den vanliga kvinnan”, vilket den gör, men 

alla kvinnor använder inte maxitrosor, som Emma beskriver det, utan även andra 

trosmodeller som de tycker är snyggare. Utifrån Emmas uttalande om maxitrosorna, 

kan vi igen se att hon ifrågasätter bilden och gör därmed en mer oppositionell tolkning 

utav bilden än en dominant som många av de andra informanterna gör.  

Eftersom den denotativa tolkningen av bilderna var snarlika varandra så är det 

intressant att titta på hur det kommer sig att den konnotativa tolkningen skiljer sig 

mellan bilderna. Gemensamt för bilderna är att de föreställer kvinnor i underkläder, 

uppradade bredvid varandra och tittar in i kameran. Enligt Hall bygger det visuella 

språket till stor del på hur en bild representerar och skapar en mening (Hall 2001:6f). 

Han menar att kroppsspråk och ansiktsuttryck är av stor betydelse för hur meningen 

skapas (a.a:4). Det finns vissa skillnader mellan bild ett och två, bland annat om man 

ser till hur modellerna poserar samt hur modellerna på bild ett har ett betydligt mer 

alvarligt ansiktsuttryck. Det här gör att bilderna kan tolkas och upplevas på olika sätt 

beroende på vad man associerar olika ansiktsuttryck med, samt hur man upplever 

kroppsspråket. Till exempel har informanterna associerat den alvarliga minen med en 

sexighet och leendena med glädje.  

 

Bild 3 – Dove kampanjbild från Campaign for Real Beauty 

När bilden från Doves kampanj, Campaign for Real Beauty, visades var 

informanternas denotativa tolkning likartad med de föregående bilderna. Vad de 

däremot reagerade på, var att bilden ihop med bildtexten gjorde att det kändes mer 

som en kampanj. Emma menar att kampanjnamnet gör det tydligt att Dove arbetar mot 
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det rådande idealet och i och med det blir tolkningen att kvinnorna på bilden inte 

representerar dagens ideal.  

Emma: När de skriver ”Real Beauty Campaign” då vet man att det bara är en 

kampanj. Varför tar de inte bara bort texten? Nu säger de ju att ”Detta är vanliga 

människor, det skiljer sig ifrån de perfekta, så att ni ser det allihopa”. På så vis 

misslyckas de. 

Emma är skeptisk till bildens budskap och ifrågasätter sig det. Hon är mycket kritisk 

till bilden och gör därmed en oppositionell tolkning utav den. Enligt Emma blir 

bildens värderingar fel och motsägelsefulla när den kombineras med en text, vilket gör 

att bilden, enligt Emma, visar ”inte vackra” kvinnor.  

Bild två och tre har samma typ av modeller och samma upplägg gällande kläder, 

färger etc. trotts detta blev informanterna betydligt mer kritiska mot bild tre. 

Skillnaden är att på bild tre syns även Doves logga ihop med kampanjnamnet ”Real 

Beauty Campaign”. Enligt Hall kan ett budskap tolkas olika beroende på 

sammanhanget och på så vis kan mottagaren skapa en ny mening (Hall 2001:167). 

Informanterna tolkade budskapet från bild två som ett alternativt ideal och de ställde 

sig positiva till detta, men när bilden syntes tillsammans med en företagslogga och en 

uttalad reklamkampanj så ändrade de uppfattning. Det vill säga att när bilden sattes i 

ett nytt sammanhang så skapade informanterna en ny mening. 

Bild tre är den bild som Dove använde i sin kampanj och informanternas åsikter och 

tankar kring syftet med kampanjen diskuteras och analyseras därför tydligare under 

nästa rubrik, ”Doves Campaign for Real Beauty”. 

 

6.3  Doves Campaign for Real Beauty 

Under denna rubrik går vi djupare in på hur informanterna ser på Doves kampanj och 

hur de uppfattar den, tillskillnad ifrån föregående rubrik där vi analyserade hur de 

uppfattade kampanjbilden.  

Doves Kampanj, Campaign for Real Beauty sade sig ha som målsättning att bli en 

bidragande faktor till ett förändrat skönhetsideal. Det uttalade syftet med kampanjen 
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var att få medier och allmänheten att vidga synen på och definitionen av skönhet 

genom att porträttera den vanliga eller vardagliga kvinnan i sin kampanj. Halls teori 

om inkodning och avkodning innebär i det här sammanhanget att Dove har kodat in ett 

budskap i kampanjen som de vill att mottagarna ska uppfatta. Hall pratar om preferred 

reading vilket innebär att vid skapandet av reklamannonser vill sändaren (Dove), 

guida mottagaren mot en önskvärd avkodning, med andra ord skapa en mening som är 

till fördel för annonsören/sändaren/Dove (jfr. Hall 2001:166). Det vill säga att Dove 

har som förhoppning att mottagaren genom annonsen ska känna att Dove gör 

någonting bra, vilket ska leda till att publiken köper Doves produkter med känslan av 

att de gör någonting annorlunda, att de gör skillnad, och därmed ökar Dove sin 

försäljning och kunden känner sig nöjd. Informanterna ansåg dock att Doves budskap 

med kampanjen till viss del kändes motsägelsefullt eftersom Dove är ett företag som 

har som mål och syfte att öka sin försäljning och skapa produkter som konsumenterna 

efterfrågar. Maria kommenterar kampanjen på följande sätt: 

Maria: Jag tycker inte att det går att komma ifrån att det här är ett företag som 

vill tjäna pengar och deras grundtanke är inte att få kvinnor att få bättre 

självförtroende utan det är att vara politiskt korrekta, att ge folket vad de tror de 

vill ha för att enklast sälja sin produkt. Som sagt, de har ingen kvinna här som 

väger 230kg eller 40kg. (…)Hur gick det till när de skulle välja ut modeller? De 

måste ju ändå ha tänkt ”den här går bort, hon är inte tillräckligt snygg”. 

Genom citatet ovan kan man se att Maria anser att det snarare känns som att Dove har 

ett underbyggt syfte med kampanjen som de inte går ut med. Med att vara politiskt 

korrekt menar Maria att Dove försöker göra något som de tror att konsumenterna 

uppskattar, vilket i sin tur ska leda till ökad försäljning. Om vi jämför reaktionerna vid 

bild två och bild tre så ser vi en tydlig skillnad so fort det dyker upp en företagslogga i 

samband med kampanjen. Budskapet är tydligt. Dove vill ta ett steg för att förändra 

idealet, men mottagaren som känner till Dove som företag kan skapa sig en mening 

om att syftet med kampanjen istället är ett stärka Doves varumärke genom att agera 

politiskt korrekt. Majoriteten av informanterna ansåg därmed att hela kampanjen 

snarare känns som en PR-kupp än ett ärligt försök till att öka självförtroendet hos 

kvinnor. De ansåg även att Dove motsäger sig själva när de vill framhäva den 

”normala kvinnan”, men samtidigt har exkluderat en stor grupp kvinnor i bilden. 

Maria ifrågasätter hur valet av modeller gått till eftersom att Dove någonstans har valt 
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dessa kvinnor framför andra. Det vill säga att urvalet har följt en mall och vissa 

”vanliga” kvinnor har valts bort. Med utgång i Halls teorier har ett par av 

informanterna gjort en oppositionell tolkning utav kampanjen, vilket innebär att de har 

uppfattat budskapet med kampanjen men inte accepterat det (jfr. Hall 1992:136). 

Även My upplever kampanjen på ett liknande sätt som Maria och menar att: 

My: Det känns som att de försöker chocka oss. De provocerar för att sälja saker 

och få uppmärksamhet snarare än att för att de faktiskt vill ha den här typen av 

modeller.  

Det här visar också på en oppositionell avkodning i och med att hon diskuterar hur 

Dove skapar en mening genom kampanjen och hon ifrågasätter den önskade effekten 

utan att köpa budskapet. Man kan fundera på hur en större variation mellan kvinnorna, 

till exempel i kroppsstorlek, hårfärg, ursprung etc, hade gjort att Doves syfte synts 

tydligare, och därmed gjort att de lyckats bättre med att bryta den snäva definitionen 

av ”normalt”.  Enligt våra informanter hade det dessutom gjort det lättare att acceptera 

kampanjen som något genuint och mindre som en PR-kupp. 

Alla informanter delade inte samma åsikter kring kampanjen rakt igenom. Sofia ansåg 

exempelvis också att det kändes som en PR-grej, men såg det ändå som ett steg i rätt 

riktning. Hon ansåg att det bryter den rådande trenden och kan förhoppningsvis leda 

till att fler företag tar efter, vilket är en bra sak. Sofia har med andra ord gjort en 

förhandlande avkodning av kampanjen, vilket betyder att hon laborerar olika 

värderingar i sin läsning utav bilden (jfr. Hall 1992:136).  

 Endast en utav informanterna gjorde en dominant läsning (jfr. ibid) utav 

kampanjbilden där hon tolkar budskapet precis så som Dove önskar.  

Py: Mycket bra! (…) i dessa tider med yngre tjejer som ska lyfta och trycka och 

förstora och förminska, så tror jag faktiskt att Dove gör något väldigt bra med 

den här kampanjen. (…) Den känns väldigt genuin och äkta. 

Py ansåg med andra ord att Doves Campaign for Real Beauty är en bra sak vilket kan 

leda till en förändring i samhället. En intressant tanke gällande att Py var den enda 

utav informanterna som gjorde en dominant avkodning är att hon var den person som 

skiljde sig mest ifrån de andra deltagarna genom att vara några storlekar större. Det 
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kan vara en utav anledningarna till att Py kan relatera till bilden på ett annat sätt än de 

övriga deltagarna och uppleva den mer positiv.  

Utifrån vad våra informanter diskuterat blir det tydligt att grundidén bakom 

kampanjen är bra. Det Dove misslyckas med är sättet de kommunicerar ut detta till 

konsumenterna eftersom det kan tolkas som att målet med kampanjen är att bidra till 

ökad försäljning av företagets produkter snarare än att öka självförtroendet hos 

kvinnor. Man kan se både fördelar och nackdelar med Doves kampanj och likaså sättet 

de valt att annonsera det på. Om vi utgår ifrån vad som diskuterats under 

fokusgruppsintervjuerna har kampanjen lett till att även om informanterna godtagit 

budskapet så har de ifrågasatt syftet. Därmed har de likaså ifrågasatt Dove eftersom de 

är medvetna om att Dove är ett vinstdrivande företag som i längden tjänar på all 

publicitet. Det här är en diskussion utan slut. När Dove får publicitet till följd av 

kampanjen så ifrågasätts syftet och informanterna tror att deras arbete för kvinnors 

självförtroende bara är ett svepskäl för att stärka varumärket. I och med att det blir en 

diskussion kring kampanjen så uppmärksammas även frågan kring idealet och därmed 

lyckas Dove med kampanjens uttalade syfte, att öka diskussionen om och vidga 

begreppet skönhet. 

 

6.4 Slutsats av analys och resultat 

Vi vill här på ett mer konkret sätt sammanfatta analysen och svara på studiens 

frågeställningar.  

  

6.4.1 Hur definierar unga kvinnor ”skönhet”? 

Majoriteten av de kvinnorna som medverkat i studien definierar skönhet som en 

attraktionskraft mellan människor, exempelvis utstrålar ett bra självförtroende 

skönhet. De anser även att skönhet handlar om livsglädje som blir synlig genom att 

en person har ”gnistan i ögonen”, utstrålning.  

Dagens skönhetsideal förknippar de med yttre karaktärsdrag och till stor del 

handlar det om hur man vill representerar sig själv. Deltagarna upplevde det som 

att det är genom media skönhetsidealet växer fram och det behandlar till störst del 

bara det yttre, så som utseende och kläder. Därmed kan man se en viss skillnad på 
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hur de skiljer mellan skönhet och skönhetsideal, men som My sa, så handlar även 

skönhet om att se bra ut vilket vägs in under hur de tolkar skönhetsidealet.  

 

6.4.2 Vad anser informanterna om Doves kampanj? 

Informanterna hade blandade åsikter kring Doves Campaign for Real Beauty. 

Några upplevde den som en PR-kupp på grund utav att Dove är ett företag som vill 

tjäna pengar och därmed känns inte det uttalade syftet, att öka kvinnors 

självförtroende, äkta. Majoriteten av informanterna upplevde däremot kampanjen 

som ett steg i rätt riktning, oberoende på om det är en PR-kupp eller inte, ansåg de 

att Dove gör något bra genom att gå emot idealet. De upplever att kvinnorna som 

Dove visar upp går att identifiera sig med.  

 

6.4.3 Hur förhåller sig kvinnornas syn på kampanjen till det som Dove 

vill förmedla? 

Dove vill visa upp en annan typ av ideal, genom att porträttera den ”vanliga” 

kvinnan. Informanterna anser att det visas tydligt i kampanjen och att det ökar 

medvetenheten om hur idealet ser ut idag hos mottagarna. Däremot upplever 

många av informanterna kampanjen som oäkta i och med att Dove är ett företag 

som vill tjäna pengar. Majoriteten av informanterna har gjort en förhandlande 

läsning av kampanjen vilket betyder att de inte avkodar kampanjen på det sätt som 

Dove kodat in, utan laborerar med andra och därifrån skapat sig en annan 

uppfattning. Informanternas syn på kampanj blir i slutändan ändå att Dove gör 

någonting bra i och med att de har lyckats skapa en diskussion, vilket Dove menar 

är syftet med kampanjen.  
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7. SLUTDISKUSSION 

Det här kapitlet är tänkt att diskutera hur vi som författare upplevt studien och de 

resultat vi kommit fram till. Det skall även ta upp hur vi ser på Doves CSR-kampanj, 

Campaign for Real Beauty. 

 

Den här studien har till stor del byggt på Doves kampanj, Campaign for Real Beauty, 

som är en del av deras CSR arbete. Ett företag som arbetar med CSR ska göra 

aktiviteter som bottnar i företaget och organisationens värdegrund och historia. I vår 

studie har vi fokuserat på de aktiviteter som Dove har skapat för att förbättra kvinnors 

självkänsla och få dem att må bättre i sig själva.  

 

Vad som framkommit i vår undersökning är att deltagarna till stor del anser att 

kampanjen är en PR-kupp och inte har de motiv bakom sig som Dove utger. Men 

oavsett vilka bakomliggande motiv Dove har, så kom deltagarna överens om att 

kampanjen är ett steg i rätt riktning för ett förändrat ideal.  Oavsett hur vi, deltagarna 

eller andra människor uppfattar eller ifrågasätter det bakomliggande budskapet för 

Doves kampanj anser vi som författare till studien att Dove gör någonting bra i sitt 

CSR arbete. När många andra företag ”nöjer” sig med att engagera sig i exempelvis 

miljöfrågor och berätta hur deras produkter tillverkas i organisk bomull eller fraktas på 

ett visst sätt för att uppfylla miljökrav har Dove tagit det ett steg längre. De har försökt 

att påverka oss människor till att se en annan bild av skönhet. Den bilden som speglas 

av media idag är för många kvinnor smärtsam och svår att nå upp till. Dove har genom 

sitt CSR arbete tagit det ett steg längre i förhoppning att göra skillnad är ett stort steg. 

 

Vad som däremot inte går att komma ifrån är det faktum att Dove är ett företag som 

säljer produkter för hår och hudvård som tjänar pengar på att människor är måna om 

sitt utseende. De är givetvis ett försteg som är vinstberoende och vill bygga ett starkt 

varumärke och tjäna pengar. Det här kändes för oss en aning motsägelsefullt, då de 

kan tjäna extra pengar genom att få kvinnor at känna att de gör eller stöttar ”någonting 

bra” när de köper deras produkter, samtidigt som Doves produkter hjälper kvinnorna 

att känna sig ännu vackrare. Bra strategi från Doves sida, men är det verkligen så vi 

vill att företag ska arbeta med CSR? Om fler och fler företag skapar kampanjer i syfte 

att ”övertala” konsumenterna att de gör någonting bra genom att köpa deras produkter 
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istället för att lägga fokus på det som CSR till stor del bör handla om, miljöfrågor, 

samhällsfrågor mm. Om allt CSR-arbete fokuserar på att kunden ska köpa produkter 

för ett gott syfte istället för att skapa bra anställningsförhållanden för personal eller se 

till att produkterna som används i framställningen av en vara uppfyller de miljökrav 

som de ska etc, så kan hela syftet med CSR förvanskas.  

 

Den här studien har undersökt och redovisat för vilken inverkan Doves CSR-arbete 

har på mottagaren. Avslutningsvis anser vi att frågan som Dove behandlar i deras 

CSR-arbete, gällande skönhetsideal och definitionen av skönhet, har en god orsak. Det 

har varit intressant att se hur en kampanj, likt Doves kan väcka många olika tankar och 

åsikter, både positiva och negativa. Vi har kommit fram till att oavsett vad företaget i 

längden vinner på sin uppmärksammade kampanj så har den uppfyllt sitt syfte och 

uppmärksammat frågan både bland allmänheten och i media. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna beröra ett större utbud och variation av målgruppen till 

att ifrågasätta Doves kampanj, Campaign for Real Beauty samt idealen. Intressant för 

vidare forskning är även att titta på större bredd av åldrar, skillnaden mellan hur olika 

åldersgrupper tolkar material, olika etniciteter och ursprung samt även undersöka hur 

det manliga könet ser på frågan. Vidare kan man även undersöka hur Doves 

försäljning ökat/minskat sedan de lanserade kampanjen och hur de förändrats som 

företag sedan dess, kärnvärden, CSR-arbete, senare kampanjer etc. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

Annonsbilder som användes som diskussionsunderlag vid intervjuer 
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Bilaga 2. 

 

Intervjumall 

* Vad anser ni är skönhet och hur skulle ni definiera det? 

 - Kom överens om tre ord som beskriver skönhet.  

* Vad anser ni dagens skönhetsideal ser ut och hur skulle ni definiera det? 

 - Kom överens om tre ord som beskriver skönhetsidealet. 

* Vad tänker ni på när ni ser den här bilden (Victoria’s secret), vilka känslor väcker den hos 

er? 

* Vad tänker ni på när ni ser den här bilden (Doves modeller), vilka känslor väcker den hos 

er? 

* Vad tänker ni på när ni ser den här bilden (Campaign for Real Beauty), vilka känslor väcker 

den hos er? 

 - Vad anser ni om en sådan här kampanj? 

  - Vad anser ni om syftet/budskapet? 

* Vad anser ni de största likheterna/olikheterna mellan bilderna är? Varför? 

 

 

 

 

 

 


