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Sammanfattning 
	  
Den här uppsatsen undersöker om en förändring har skett av representation och mångfald i 

VeckoRevyns annonser mellan år 2000 och 2016. Analysen är huvudsakligen baserad på 

feministisk teori och dagordningsteorin, och utgår från ett intersektionellt perspektiv.   

Med bakgrund i medialiseringen och digitaliseringens intåg samt det ökade krav på etik inom 

näringslivet där ökat krav på etisk marknadsföring följer är syftet att undersöka huruvida det 

har skett en förändring mot mer mångfald i VeckoRevyns annonsmaterial eller inte; hur olika 

intersektionella maktaspekter kombineras i materialet, om marknadsföringstekniken Diversity 

Management används samt huruvida det finns något samband mellan representation och olika 

typer av företag och produkterbjudanden. Genom en kvantitativ undersökningsmetod 

undersöktes sex nummer från år 2000 och sex nummer från år 2016. Uppsatsens resultat visar 

att det finns mindre mångfald i annonsmaterialet år 2016 i jämförelse med år 2000 och att 

“avvikande” egenskaper sällan kombineras med andra “avvikande” egenskaper. Ytterligare ett 

tydligt resultat var att antalet annonser inom kategorin Skönhet hade ökat kraftigt sedan år 

2000 och att stora brister fanns i representationen inom just denna kategori. Resultaten av 

undersökningen tyder på att mer forskning behövs kring representation och framför allt att det 

inom detta område behöver arbeta mer utifrån ett intersektionellt perspektiv.  
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1. Inledning 
	  
Medierna har en självklar plats i dagens samhälle. De förser oss inte bara med information om 

omvärlden, de sätter också samtalsagendan för dagen. Denna typ av tanke kring medier och 

påverkan anses i regel vara något mer relevant att tala om än att det finns en direkt påverkan 

från mediernas sida då detta är svårt att mäta. Man brukar därmed oftare tala om att medier 

har makt genom att bestämma agendan (McCombs 2005:544-548). Medier och dess innehåll 

kan därmed anses bestämma vad som är viktigt och vad som definierar samhället. Det väcker 

tanken på de marginaliserade samhällsgrupper som inte får plats och uppmärksamhet i 

medier. De exkluderade grupperna får därmed mindre uppmärksamhet och plats för 

diskussion i samhället. De blir osynliga och talesättet “syns du inte, finns du inte” blir 

verklighet (Edström & Nordberg 2005:284).  

 

I takt med ökad digitalisering, globalisering och medialisering krymper avstånden mellan 

olika samhällsgrupper och vi kan idag ta del av information från icke-traditionella 

mediekanaler utan formella gate-keepers. När fler bjuds in att delta i samhällsdebatten 

ifrågasätts hegemonin och maktbalansen förändras. Vi upplever därmed att det finns en ökad 

medvetenhet och krav på variation i representationen av människor porträtterade i media. 

Utöver denna samhällstrend finns också ett ökat fokus från kommersiella företag att skapa 

och upprätthålla ett gott rykte kring sin organisation. Hela avdelningar i stora företag ägnar 

sig åt att försöka öka företagets anseende genom att tillämpa diverse strategier för social, 

ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Pallas och Strannegård framhåller den allt större 

betydelsen av företags anseende i förhållande till dess överlevnad i dagens samhälle. 

Forskning visar att vi människor är betydligt mer styrda av våra känslor än vi tidigare trott 

och konsumerar efter dessa. Konsumenter idag tenderar också att vara mer skeptiskt inställda 

till kommersiella företag än tidigare. Det gäller således för företag i dagens samhälle att skapa 

positiva associationer till sin organisation (Pallas & Strannegård 2010:14-16). Med ökat fokus 

på etik inom näringslivet följer också ett ökat fokus på etisk marknadsföring. Många företag 

arbetar därför idag aktivt med marknadsföring som inte diskriminerar eller förtrycker olika 

samhällsgrupper. Ytterligare en konstaterad trend inom marknadsföring är Diversity 

Marketing, där företag uppmärksammat den köpkraft som diverse minoritetsgrupper 

representerar och aktivt format sin marknadsföring mot dessa (Axelsson & Angdal 2012:215, 

218f).  
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Dessa samhällsförändringar leder oss in på frågan huruvida en förändring av annonseringen i 

media med en ökad mångfald och representation har skett samt vad denna i sådana fall beror 

på. En grupp människor som allmänt anses mer påverkningsbara och konsumtionsvilliga än 

andra är unga kvinnor (Frost 2006:57). Det är således intressant att studera en mediekanal och 

annonserna i densamma som riktar sig till just unga kvinnor. Tidningen VeckoRevyn är en av 

Sveriges största tidningar för unga kvinnor och blir därmed ett mycket relevant studieobjekt. 

Magasinet har funnits sedan 1935 och har genom tiderna fått utstå mycket kritik för sitt 

upprätthållande av klassiska könsnormer och skönhetsideal. Med utgångspunkt i pågående 

samhälls- och marknadsföringstrender är det därmed intressant undersöka om någon skillnad i 

representationen av människor i VeckoRevyns annonsmaterial har skett mellan åren 2000 och 

2016. 

 

2. Bakgrund 
2.1 VeckoRevyn 
	  
År 1935 grundades veckomagasinet VeckoRevyn av Albert Bonnier. Bonnier ansåg att det 

behövdes en färgstark veckotidning riktad mot unga kvinnor och ville skapa något nytt (Bonnier 

2016). Från början gavs tidningen ut varje vecka, då det var just ett veckomagasin, men med 

tiden har man successivt begränsat utgivningen. År 1999 bestämdes att tidningen endast skulle 

ges ut varannan vecka och i oktober 2011 övergick tidningen till ett fylligare månadsmagasin 

(Nationalencyklopedin 2016). År 2016 halverades VeckoRevyns utgivning och man ger nu ut sex 

nummer om året istället för tolv nummer. Tanken med detta beslut var att man skulle kunna 

fokusera mer på digitala plattformar och utveckla VeckoRevyns närvaro där. I skrivande stund 

har VeckoRevyn.com 400 000 unika läsare per vecka och närmare 50 000 personer följer kontot 

@TidningenVeckoRevyn på Facebook. Detta kan sättas i relation till den räckvidd tidningen i 

pappersformat hade på 101 000 läsare år 2015 (Lundin, VeckoRevyn, Facebook 2016). 

VeckoRevyn har också förändrats på andra plan. Tidningen har med tiden börjat uppmärksamma, 

vad de menar är, skeva och felaktiga skönhetsideal. Man har drivit kampanjer som Size Hero 

och #Iamtheswedishmodel i syfte att förändra rådande normer kring utseende och kroppsideal 

(VeckoRevyn 2016). Denna utveckling har skett i flera steg. År 2000 tillsattes 

ungdomsförfattaren och programledaren Emma Hamberg som ny chefredaktör för tidningen. 

Hennes målsättning var att ändra tidningens linje något och ge den en aningen mer feministisk 

och personlig prägel. VeckoRevyn hade innan dess fått utstå mycket kritik för tidningens 



6	  

utseendefixering och de ohälsosamma ideal den uppmanade till, och Hamberg hade för avsikt att 

förändra dessa problematiska aspekter av tidningen (Olsson 2000). Ett antal år senare, under 

ledning av nya chefredaktören Charlotta Gustafsson, blev VeckoRevyn ännu en gång kritiserad 

för reproduktionen av ohälsosamma ideal och förstärkt utseendehets bland unga tjejer, då 

tidningen bland annat lottade ut en läppförstoring (Karlsson 2005). Tidningens fokus tycks 

följaktligen skiftat en del mellan år 2000 och år 2016. Bonnier Tidskrifters egen beskrivning av 

tidningen lyder:    

 

“VeckoRevyn är sedan 1935 den trendmedvetna unga kvinnans självklara val i 

tidningshyllan. Efter fyra rekordår spänns nu musklerna inför 2016 med ännu mer 

mode, skönhet och härlig läsning. Våra läsare unnar sig VeckoRevyn som belöning, 

tröst – eller njutningsfullt tidsfördriv. Med inspiration, guidning, humor och värme 

sätter vi guldkant på den unga kvinnans vardag” 

 

Bonnier Tidskrifter, 2015 

 

2.2 Utvecklingen av annonsering i papperstidning 
	  
Medialiseringen och digitaliseringens inverkan på samhället har i stor grad påverkat 

annonseringen i traditionella papperstidningar.  Idag är utbudet av mediekanaler betydligt 

större än tidigare och utvidgas ständigt. Detta innebär en större konkurrensintensitet för 

magasinen och i takt med att konsumenter fått fler kanaler att välja mellan tappar tidningarna 

prenumeranter vilket i sin tur påverkar annonseringen. Företagens intresse för annonsering i 

magasin minskar i takt med läsarantalet vilket leder till att magasinen ofta ökar 

prenumerationspriset för att fortfarande gå med vinst (Weibull & Wadbring 2014:144). 

 

2.3 Medialisering av näringslivet 
	  
Evolutionen av snabba kommunikationsmedier har bidragit till en ökad medvetenhet och 

kritiskt tänkande hos medborgarna. Forskning visar att vi människor är betydligt mer styrda 

av våra känslor än vi tidigare trott och konsumerar efter dessa. Vi tenderar också till att vara 

mer skeptiskt inställda till kommersiella företag än tidigare. Det gäller således för företag i 

dagens samhälle att skapa positiva associationer till sin organisation (Pallas & Strannegård 

2010:14-16). Företag idag utsätts för hård granskning från aktörer inom medier eller 
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intresseorganisationer som ställer krav på företagens sociala och moraliska ansvar gentemot 

samhället. Företag förväntas idag att ta ansvar för exempelvis miljö, säkerhet och 

samhällsfrågor. (Pallas & Strannegård 2010:79). Med ökat fokus på etik inom näringslivet 

följer också ökat fokus på etisk marknadsföring. Många företag arbetar såldes aktivt med 

marknadsföring som inte diskriminerar eller förtrycker olika samhällsgrupper. Ytterligare en 

konstaterad trend inom marknadsföring benämns Diversity Marketing, där företag 

uppmärksammat den köpkraft som diverse minoritetsgrupper representerar och aktivt format 

sin marknadsföring mot dessa (Axelsson & Angdal 2012:215, 218f).  

3. Syfte och frågeställning 
	  
Syftet med studien är att ur ett intersektionellt perspektiv kartlägga den representation av 

människor som finns i medier, närmare bestämt i de annonser som finns i medierna, idag 

jämfört med för 16 år sedan för att besvara huruvida en ökad mångfald och inkludering finns 

eller ej. Detta genom magasinet VeckoRevyn och tillhörande annonser.  

 

Följande empiriska frågeställning har formulerats: 

 

• I vilken utsträckning finns representation av etniciteter, kön, kroppstyper, åldrar och 

synliga funktionsvariationer i annonserna i VeckoRevyn år 2000 i jämförelse med år 

2016? 

• I vilken utsträckning kombineras intersektionella aspekter i VeckoRevyns annonser år 

2000 i jämförelse med år 2016? 

• Finns något spår av Diversity Marketing i VeckoRevyns annonser år 2016? 

• Finns något samband mellan representation i annonserna och typ av företag? 

4. Forskningsöversikt 
	  
Nedan redogörs för tidigare forskning relevant för denna studie. Först redovisas svensk 

forskning inom området representation i medier, därefter behandlas två studier genomförda på 

magasin riktade mot kvinnor, varav en undersökte redaktionellt material och en 

annonsinnehållet. Det är viktigt att ha i åtanke att forskningen på redaktionellt material inte 

kan appliceras direkt på annonsmaterial. Forskning av detta slag är dock långt ifrån oväsentlig 

utan konfirmerar hur representation i medierna vanligtvis ser ut, magasinens medielogik, 
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makt och konstituerande av ideal. Den tidigare forskningen har visat att skönhets- och 

modemagasin bekräftar och upprätthåller rådande ideal, och att det finns brister i 

representation. Man har sett att idealen kring kvinnors utseende har förändrats över tid, men 

att fokus på kvinnors utseende kvarstår.  Forskningen som redovisas nedan är fokuserad på 

endast en maktaspekt i taget och kombinerar dem inte. Denna studie utgår från ett 

intersektionellt perspektiv och kan därmed komplettera tidigare forskning då flera 

maktaspekter alltid samspelar.  

 

4.1 Forskning för mångfald och ökad representation i svensk media 
	  
2015 publicerade Edström och Jacobsson en nationell rapport om antalet kvinnor 

representerade i nyhetsmedier i samband med Global Media Monitoring Project, GMNP. 

Rapporten bygger på insamlad kvantitativ data och Sveriges största dagstidningar, webb-

tidningar, tv- & radiokanaler samt nyhetsmediernas Twitterkonton har undersökts. Den första 

GMNP-undersökningen Sverige medverkade i var år 2000, då var 30 % av representanter i 

svenska nyheter kvinnor. Rapporten visar att mycket lite har hänt på 15 år, 2015 är siffran 31 

%. Att kvinnor och män framställs olika är enligt GMNP ett faktum. När kvinnor väl får synas 

i nyhetsmedier får de till största del dela med sig av egna upplevelser och endast i 19 % av 

fallen är det kvinnor som kallas in som experter (Edström & Jacobsson 2015:8, 18, 23-26).  

 

År 2000 tillsattes, på regeringens initiativ, den Integrationspolitiska maktutredningen. 2005 

publicerades en rapport av densamma. Edström och Nordberg lyfter i rapporten fram vikten 

av att personer med invandrarbakgrund får komma till tals i medierna.  

 

“Medierna är viktiga kanaler för att förmedla bilden av vilket samhälle vi 

lever i och vilka människor som konstituerar detta samhälle”  

 

Edström & Nordberg 2005:285  

 

De tar avstamp i sin studie från år 2000, Medierummets eliter, där de undersöker en veckas 

medieutbud ur ett elit- och genusperspektiv. Rapporten visar att det finns kanaler där 

invandrare blir inkluderade men i andra kanaler exkluderade. Edström och Nordberg menar 

att detta beror på vilken genre man befinner sig i. Det finns också en underrepresentation av 
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invandrare på redaktionerna, vilket möjligtvis kan förklara varför invandrare också syns mer 

sällan i medierna (Edström & Nordberg 2005:285-313).  

 

Även så tidigt som år 1994 undersöktes representationen av olika grupper i “mediebruset”. 

Edström och Jacobsson gav 1994 ut en arbetsrapport, Massmediernas enfaldiga typer, där 

man undersökt representationer i medier under en dag. I undersökningen använde sig Edström 

och Jacobsson av en frekvensundersökning, där man studerade aktörer på bilder i olika 

mediesammanhang utifrån variablerna kön, klass, ålder och ursprung. Utöver denna metod 

användes också tolkning av manliga och kvinnliga stereotyper som metod. Resultatet som 

presenteras i rapporten är att aktörerna består av fler kvinnor än män, men att kvinnor oftare 

syns i sammanhang som har med personliga behov och privatliv att göra och att större delen 

av kvinnorna är i åldern 15 till 29 år. Män är mer spridda över åldrarna och syns i fler olika 

typer av sammanhang än kvinnorna, även om männen också syns mest i sammanhang 

kopplade till personliga behov (Edström & Jacobsson 1994). Edström och Jacobssons rapport 

har varit till stor nytta för denna uppsats, då vi genomför en liknande undersökning. Därför 

har vi valt att använda de mätvariabler som Edström & Jacobsson formulerat som bas för vår 

undersöknings kodschema.  

 

4.2 Magasinens makt över skönhetsidealen  
	  
Brian Moeran beskriver i sin artikel The Portrayal of Beauty in Women's Fashion Magazines 

hur magasin och annonsörer använder sig av ett “förtrollande språk” för att fånga, kontrollera 

och uppmana läsarna att konsumera. Med en kvantitativ innehållsanalys av Elle, Vouge och 

Marie Claire i Frankrike, Hong Kong, Japan, England och USA analyserar författaren 

tidningarnas ständiga fokus på hur läsarna ska uppnå “skönhet”. Resultatet visade hur 

tidningarna fragmenterar kvinnors ansikten bit för bit för att demonstrera hur smink, hår och 

läppar bör se ut samt vilka verktyg som ska tillämpas för att uppnå “skönhet”. Moeran menar 

att den “förtrollande” tekniken som tidningsredaktörer och annonsörer använder fungerar. 

Trots att läsarna är medvetna om att de delvis blir manipulerade av tidningarnas “förtrollande 

språk” så konsumerar de enligt myten om vad som är skönhet (Moeran 2010). Moerans studie 

om hur kvinnor ska gå tillväga för att uppnå absolut skönhet bekräftar tidningarnas 

manipulativa kraft att få läsare att agera utefter bestämda normer kring skönhet. Dagens ideal 

bekräftas därmed ständigt av magasin av denna typ. 
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4.3 Idealförändring 
	  
I Brown och Knights artikel Shifts in media images of women appearance and social status 

from 1960 to 2010: A content analysis of beauty advertisements in two Australian magazines 

presenteras forskningen de har utfört kring annonser i tidsspannet år 1960 till 2010 i två 

magasin riktade till kvinnor. I studien har man använt sig av textanalys och undersökt över 

700 annonser för skönhetsprodukter. Det huvudsakliga fokus i studien har varit hur man i 

annonserna kommunicerar kring kvinnors åldrande. Man har också haft kvinnliga stereotyper 

och kvinnans plats i samhället som viktiga aspekter i analysen. I studiens resultat kommer 

man fram till att tidningarna har skiftat fokus till något annorlunda ideal (exempelvis idealet 

om en kvinna med “attityd”), men att de kvinnliga stereotyperna i tidningarna kvarstod, trots 

att det hade gått cirka 50 år mellan den första och sista tidningen i studien (Brown & Knight 

2015).  

 

5. Teori 
	  
Nedan redogörs kort för de teorier och begrepp som används som utgångspunkt för analys av 

det insamlade materialet. Studien utgår från feministisk teori med ett 

intersektionalitetsperspektiv. Även postkolonial teori, diskursteori och begreppet 

marginalisering redogörs för, för att ytterligare beskriva de teoretiska verktyg som används 

vid analys av insamlat material. Slutligen används dagordningsteorin för ett övergripande sätt 

att se på medier och dess roll i samhället.  

 

5.1 Feministisk teori 
	  
Inom den feministiska teorin har man länge haft fokus på intersektionalitetsbegreppet, även 

om själva genusbegreppet, patriarkat och förhållandet mellan kvinnor och män har varit det 

mest centrala. Att undersöka hur olika maktfaktorer samverkar med genusbegreppet har lett 

till att feministisk teori inte enbart fokuserar på genus, utan även på exempelvis 

klassperspektiv, queerteori och postkolonial teori (Lykke 2015).  
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5.2 Intersektionalitet 
	  
Att enbart analysera material ur ett genusperspektiv ger inte en fullständig bild av rådande 

maktstrukturer i samhället. Det finns asymmetriska maktförhållanden som inte endast beror 

på vilken könstillhörighet man har och genom att kombinera perspektiv kan man få en insikt i 

hur komplexa dessa maktstrukturer är.  Exempel på fler maktaspekter är etnicitet, sexualitet, 

kön, kroppstyp, ålder och funktionsvariation. När dessa korsas kan fler maktstrukturer 

synliggöras och man kan få mer omfattande och även mer specifika resultat. Detta är det som 

kallas för intersektionalitetsanalys; att man låter olika maktaspekter gripa in i varandra i sin 

analys och problematiseras ytterligare (Roosvall & Widestedt 2015:40-42).  

 

5.3 Postkolonial teori 
	  
Även postkolonial teori är särskilt relevant i denna analys, då etnicitet är en viktig aspekt i 

analysen. Inom postkolonial teori menar man att trots att den faktiska kolonialismen är över, 

så präglas världen fortfarande av tanken om att icke-vita människor tillhör “de andra” och 

detta påverkar bland annat sättet som icke-vita skildras i populärkulturella sammanhang 

(Lindgren, 2009:176).  

 

5.4 Diskursteori 
	  
Diskurs brukar vanligtvis beskrivas som ett rådande och styrande betydelsemönster som gör 

att vi kan skapa betydelse utifrån olika texter. Diskurser är helt enkelt något som gör det 

lättare för oss att förstå hur vi “ska” tänka kring ett visst fenomen (Lindgren, 2009: 110). Ett 

exempel på en diskurs skulle kunna vara diskursen kring kvinnokroppen; kvinnors kroppar 

porträtteras på ett visst vis i medieinnehåll, vilket leder till att kvinnor strävar efter denna 

typen av kropp, vilket i sin tur leder till att denna bild av kvinnokroppen fortsätter 

reproduceras i medieinnehåll. 
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5.5 Dagordningsteorin 
	  
Utifrån det synsättet att medierna till viss del påverkar samhället i den mån att de bestämmer 

vad vi ska prata om kan media betraktas som en bidragande samhällskonstruktör. Teorin 

Agenda Setting redogör för hur medierna har makten att “sätta agendan” för samhället när de 

lyfter fram specifika händelser och ideal vilket bestämmer vad allmänheten bör betrakta som 

viktigt. Det medierna producerar är således det vi samtalar om och intresserar oss för 

(McCombs 2005:544-548).  

 

5.6 Marginalisering 
	  
Marginaliserade grupper består av människor i samhällets kulturella utkant. Dessa stängs inte 

sällan ute från betydelsefulla sammanhang och har inte makten att påverka maktstrukturer, 

status och rådande diskurs. När minoritetsgrupper väl får ta plats i medierna är det inte sällan 

de porträtteras stereotypt, vilket reproducerar diskursen kring dem och stärker bilden av deras 

utanförskap (Hodkinson 2011:200-204).  

 

6. Metod 
6.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
	  
Inom medie- och kommunikationsvetenskap finns det generellt två metoder som tillämpas vid 

forskning; kvantitativ och kvalitativ metod. Den första syftar till metoder som objektivt kan 

observeras, kategoriseras och numeriskt mätas. Den sistnämnda, kvalitativa metoden är av 

hermeneutisk natur, vilket innebär att textens mening inte är entydig och objektivt tillgänglig 

för oss; textens betydelse måste tolkas (Hartman 2004:273).  

 

I vårt arbete lämpar sig en kvantitativ metod bäst eftersom vårt mål är att se om det statistiskt 

sett har skett en utveckling av annonsmaterialet eller inte. Den kvantitativa metoden 

kännetecknas utefter det traditionella naturvetenskapliga idealet där objektiviteten och 

exaktheten i mätningen är viktigast. Ytterligare ett argument för att den kvantitativa metoden 

är bäst lämpad för vår studie är att vi vill undersöka förändring av annonsinnehållet över tid, 
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vilket är möjligt då vi faktiskt kan mäta, räkna och kvantifiera studieobjektet utifrån vår 

metod. (Østbye et. al. 2003:64). Innehållet i VeckoRevyns annonser är därmed översatta till 

kategorierna etnicitet, kön, kroppstyp, ålder och synliga funktionsvariationer med tillhörande 

underkategorier.  

 

6.2 Urval och avgränsning 
	  
Sex nummer från år 2000 och sex nummer från år 2016 av magasinet VeckoRevyn har valts ut 

för analys och jämförelse. Tidningen VeckoRevyn har valts då den är ett av Sveriges största 

magasin för unga kvinnor, en målgrupp som i allmänhet anses påverkningsbara i större grad 

än andra grupper. Urvalet har avgränsats till annonser som täcker en hel sida i magasinet, ett 

mått på 220 x 280 mm. Annonser som täcker ett helt uppslag i magasinet med ett mått på 

434  ×  280mm analyseras också. Både ansiktsbilder, helkroppsbilder och bilder där enbart 

vissa kroppsdelar exponeras, är objekt för analys. Annonser som innehåller tecknade 

människor eller enbart produkter räknas med, men är inte ett huvudfokus för analysen och 

markeras som ej kodbart. Då syftet är att kartlägga om det finns representation av olika typer 

av människor och inte hur dessa människor framställs. 

 

6.3 Operationalisering/tillvägagångssätt 
	  
VeckoRevyns annonser är insamlade från Lunds stadsbiblioteks och Lunds 

universitetsbiblioteks tidningsarkiv, där varje utgåvas annonser och människorna i de samma 

har räknats och förts in i ett kodningsschema. Följande kategorier för kvantifiering av datan 

har upprättats: etnicitet, kön, kroppstyp, ålder och synliga funktionsvariationer. Dessa sociala 

kategorier har utgångspunkt i lagen om diskriminering, där dessa faktorer bland andra nämns 

som aspekter för diskriminering. Det är även viktigt att påpeka att dessa variabler motsvarar 

verkliga maktstrukturer i samhället, utan grund i dessa hade det varit irrelevant (Roosvall & 

Widestedt 2015:40-42). Variablerna i kodschemat är hämtat från Edström och Jacobssons 

rapport, Kvinnor och män i mediebruset (Edström & Jacobsson 1994). Detta för att undvika 

att kodschemats mätvariabler omedvetet utformats till denna undersöknings fördel. Dock har 

ett fåtal ändringar i koderna gjorts för att kodschemat ska vara relevant för vår studie. Genom 

att utgå från ett konstruerat kodschema blir materialinsamlingen systematisk och utgår från 

fasta ramar och regler för hur materialet ska samlas in. På så vis blir materialinsamlingen mer 

tillförlitlig och i mindre grad subjektiv. Målet med den kvantitativa innehållsanalysen är att 
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vara så objektiv som möjligt i tolkningen av materialet. Eventuellt inflytande från forskarens 

egna värderingar ska minimeras i största möjliga mån, det är dock svårt att vara fullständigt 

objektiv i sin analys (Østbye et. al. 2003:213, 214). Se kodschemats utformning i Bilaga 1.  

 

6.4 Analysförfarande 
	   	   	   	   	  
Studien har utgått från ett intersektionellt perspektiv. I analysen har vi fokuserat på 

kategorierna etnicitet, kön, kroppstyp, ålder och funktionsvariation. Med grund i detta har vi 

valt att undersöka vilka typer av människor som förekommer i annonserna och om det finns 

grupper som tydligt marginaliseras. Då vi har använt oss av kvantitativ metod har vi fokuserat 

på en möjlig statistisk förändring i annonsmaterialet, och därmed inte gjort en djupare 

kvalitativ tolkning av annonsernas innehåll. Vi har även utgått ifrån postkolonial teori och 

diskursteori för att ge analysen mer djup.  

 

6.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
	  
Validitet innebär att man mäter det man vill mäta och bedöms efter hur bra enkätfrågorna är 

utformade för att kunna besvara den övergripande forskningsfrågan (Østbye et al. 2003:147). 

Då denna undersökning syftar till att undersöka om det finns representationer av olika typer 

av människor, inte hur dessa människor framställs, exkluderas variabler som ljussättning, 

position och situation samt eventuell stereotypisering från kodschemat. Validiteten kan 

således anses hög då kodschemats variabler är noggrant utvalda för det studien ämnar 

undersöka.  

 

Reliabiliteten avser undersökningens trovärdighet och är beroende av kvaliteten i 

datainsamlingen samt hur den bearbetats och analyserats. Mätfel som kan uppstå kan vara 

antingen systematiska eller tillfälliga (Østbye et al. 2003:40). I vårt fall är vårt kodschema 

vårt mätinstrument, vilket är en rimlig metod för undersökning av representation i 

bildmaterial. Utformningen av mätvariabler och kategorier är som tidigare nämnt hämtade 

från Edström och Jacobssons rapport, Kvinnor och män i mediebruset vilket ytterligare stärker 

studiens reliabilitet och objektivitet. Reliabiliteten i vår studie är därmed stark och i högre 

grad oberoende av vem som genomför den.  
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Det är en problematisk aspekt av den kvantitativa metoden att det är svårt för forskaren att 

vara fullständigt objektiv i sin analys. Det är meningen att man inom den kvantitativa 

metoden endast ska koda den ytliga betydelsen av en text, och inte tolka själva budskapet. Det 

är dock lätt att man som forskare, trots detta faktum, gör någon form av egen tolkning av 

texten. Objektivitetsidealet har kritiserats och det har bland forskare talats om disciplinerad 

subjektivitet framför objektivitet (Østbye et al. 2003:216). Av denna anledning är vi 

uppmärksamma i vårt analysarbete och försöker i högsta grad undvika all form av tolkning av 

texten. Reliabiliteten i vår studie kan möjligtvis ha påverkats negativt då vi som har 

genomfört arbetet har samma kön, ålder och socio-ekonomiska bakgrund. Därmed finns 

risken att vi har tolkat studiens resultat på liknande sätt. Studien hade möjligtvis fått ett annat 

utfall om personer som inte delar våra värderingar och har samma bakgrund hade analyserat 

materialet. Trots att vi delar liknande bakgrund fanns det i enstaka fall oenigheter om vilka 

etniciteter och åldrar som skildrades i annonserna. Denna problematik löste vi genom att 

tillsammans diskutera oss fram till en gemensam slutsats kring dessa variabler. 

 

En möjlig negativ konsekvens av urvalsstrategin är att materialet är för smalt för att vårt 

resultat ska vara tillräckligt representativt för annonser i VeckoRevyn över tid. En annan 

konsekvens som kan spela in är att volymen av annonserna skiljer sig åt i VeckoRevyn från år 

2000 och år 2016. Annonsvolymen är en konsekvens av samhällets medialisering som 

bidragit till större behov för magasin att finansieras av annonser eftersom intäkter som 

tidigare kommit från prenumeranter minskat. (Weibull & Wadbring, 2014:144). Således kan 

urvalsstrategin kritiseras då en exakt jämförelse av annonserna åren emellan inte är möjlig.  

 

7. Analys och resultat 
	  
År 2000 fanns totat 178 aktörer i annonserna varav 114 kvinnor, 37 män och 27 okodbara 

annonser endast innehållande produkter. År 2016 fanns totalt 162 aktörer där 109 var kvinnor, 

elva män och 42 annonser innehållande produkter.  

 

I kommande stycken presenteras den analys som genomförts av empirin. Först redogörs det 

för aspekter rörande synliga funktionsvariationer, vikt och ålder i VeckoRevyn. Därefter 

beskrivs uppdelningen av män och kvinnor i samband med en markant ökning av 

skönhetsannonser. I stycket efter detta behandlas undersökningen av VeckoRevyns annonser 
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ur ett intersektionellt perspektiv. Därefter besvaras frågan huruvida Diversity Marketing 

förekommer i tidningen. Slutligen redogörs det för hur sambandet mellan representation i 

annonser och företag ser ut.  

 

7.1 Avsaknad av synliga funktionsvariationer i VeckoRevyn 
	  
I enlighet med tidigare forskning med utgångspunkt i feministisk teori och intersektionalitet, 

visar även vårt resultat en tydlig avsaknad av människor avvikande från normen. Från både år 

2000 och år 2016 finns inte en enda person med synlig funktionsvariation representerad i 

annonsinnehållet. Detta är ett tydligt exempel på att just funktionsvariationer anses vara en 

motpol till det “normala” (Rooswall & Widestedt, 2015:41).  

 

7.2 Vikt i VeckoRevyn 
	  
Endast en person markerades i kodschemat som Överviktig. Detta var sångerskan Molly 

Sandén i en återkommande annons för Guldfynd som under sin karriär fått utstå många 

negativa kommentarer angående sin vikt (Karlgren 2016). Sandéns placering i kategorin 

avgjordes till följd av att hon tydligt avvek från resterande kvinnliga modeller i annonserna. I 

ett vardagligt sammanhang utanför musik- och mediebranschen skulle sångerskan antagligen 

inte beskrivas som överviktig utan snarare ett exempel på genomsnittskvinnan. Då medierna, 

och därmed annonserna i densamma, har makten att konstituera det samhälle vi lever i är det 

dock tydligt att dagens ideal är ett annat. Resterande modeller i annonserna markerades som 

Normalviktig och ingen kategoriserades som Underviktig. Ett aningen förvånande resultat 

som eventuellt kan förstås genom att VeckoRevyn inte klassas som ett renodlat modemagasin, 

så som Vogue och Elle, där en mer moderiktig annonsering präglat av ett smalare ideal, finns 

(Clements 2013).  

 

7.3 Ålder i VeckoRevyn 
	  
Vi fann även, inte helt oväntat, väldigt få representationer av människor som tillhörde de äldre 

grupperna. Skillnaderna av representationen av människor i åldersgruppen 30-44 år mellan år 

2000 och 2016 var mycket stor. År 2000 kategoriserades 49 personer av totalt 151 som 30-44 

år, motsvarande 32 % av den totala representationen. 2016 visade ett resultat av totalt 

annorlunda karaktär; enbart tre personer av totalt 120 som kategoriserades som 30-44 år vilket 
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motsvarar 2,5 % av totalen. Skillnaden är stor, men värt att nämna i sammanhanget är annons 

för Kvinnor.net, ett internetbaserat forum för kvinnor i alla åldrar. Annonsen publicerades i 

fem nummer under år 2000 och varje annons innehöll fem kvinnor i åldrarna 30-44 år samt en 

kvinna över 60 år. Det är en möjlig anledning till den relativt höga procentsatsen år 2000. När 

det kommer till kvinnor över 45 år gäller samma som för överviktiga och människor med 

funktionsvariationer, de finns knappt att hitta. År 2000 var andelen kvinnor äldre än 45 år 5 

%, vilket kan jämföras med 2016 års totala avsaknad. I det analyserade materialet gäller 

samma sak för män, och endast en man kategoriserades som över 45 år.  

 

Eftersom total avsaknad av funktionsvariationer, övervikt och undervikt samt kvinnor över 45 

år fanns i båda års nummer av VeckoRevyn kan slutsatsen dras att ingen skillnad över tid 

skett. Detta överensstämmer med tidigare forskning och bekräftar ännu en gång att de 

stereotypa bilderna av hur en kvinna bör se ut kvarstår, inte bara i redaktionellt material utan 

även i annonsmaterial (Brown & Knight 2015).  

 

7.4 Etnicitet i VeckoRevyn 
	  
Ur ett intersektionalitetsperspektiv är det intressant att belysa att trots förändrade 

samhällsvillkor innefattande en omfattande globalisering finns fortfarande stor 

underrepresentation av etniciteter annan än kaukasisk i VeckoRevyns annonser. År 2000 fann 

vi att 17 av totalt 109 porträtterade människor, ungefär 15 %, var av icke-kaukasiskt ursprung. 

Dessvärre visade år 2016 års resultat ingen förbättring. Av totalt 102 porträtterade människor 

avvek endast sex personer, ca 6 % som inte var av kaukasiskt ursprung. Resultat påvisar att år 

2016 får etniska minoriteter än mindre plats i annonsmaterialet än 16 år tidigare. Etniska 

minoriteters representation hade även en systematisk porträttering; flertalet av annonserna 

som inkluderade personer av icke-kaukasiskt ursprung, placerade densamme ensam i ett 

sällskap av ett flertal personer med kaukasiskt ursprung. Ett exempel är smyckesföretaget 

DCORs reklam i nummer fyra av VeckoRevyn år 2016, annonsen visar fyra skrattande 

ungdomar, två män och två kvinnor samt en bil – en av kvinnorna och två av männen står 

bredvid bilen och den sista, afrikanska kvinnan, sitter ensam inne i bilen. Detta exemplifierar 

hur färgade personer i enstaka fall blir inkluderade men samtidigt utnumrerade av den etniska 

majoriteten, vilket vidare bevisar hur diskursen kring färgade personer reproduceras i 

annonserna – att vara färgad tillhör det avvikande.  
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Detta exempel bekräftar det som nämns inom postkolonial teori; trots att tiden av kolonialism 

och kolonialmakter rent praktiskt är över, så präglas fortfarande vår värld i stor utsträckning 

av kolonialismens tankar om att färgade människor tillhör “de andra” och att de är avvikande. 

Färgade personer blir i de analyserade annonserna i VeckoRevyn “de andra”, och står ut från 

mängden bland vita personer. Dessa resultat kan ses som ett typiskt exempel på en hegemoni 

som är präglad av ett gammalt kolonialt tankesätt. Då det dessutom förekommer ännu färre 

färgade personer i annonsmaterialet från år 2016 blir bilden av färgade personer som “de 

andra” möjligtvis något förstärkt i jämförelse med år 2000. Troligtvis kommer man sällan 

hitta en annons med tre svarta kvinnor och en vit kvinna. 

 

7.5 Färre män och större skönhetsfokus 2016 
	  
Ett av de tydligare resultaten av vår undersökning är faktumet att det förekommer färre män i 

annonserna år 2016 än vad det gjorde år 2000. I de sex nummer från år 2000 fann vi 

sammanlagt 37 män, vilket motsvarar 24 % av det totala antalet personer i annonserna, medan 

vi i samma antal nummer från år 2016 endast fann elva män, vilket motsvarar 9 % av 

personerna i annonserna. Det är möjligt att förekomsten av män i annonserna kan kopplas till 

vilka typer av annonser som förekommer i tidningen. I materialet går det att se att det finns en 

markant förändring i antalet annonser med fokus på skönhetsprodukter. År 2000 fanns 18 (ca 

18 %) annonser för skönhetsprodukter, jämfört med motsvarande 73 (ca 56 %) annonser år 

2016. Alla övriga typer av produkter fanns det år 2016 färre annonser för. I materialet från år 

2000 fanns männen i en rad olika typer av annonser; annonser för mode, livsmedel, utbildning 

och till och med (i ett fåtal fall) skönhetsprodukter. År 2016 fanns männen i ett fåtal annonser 

för skönhet, mode och resor. I alla annonser från 2016 där män förekom, förekom även 

kvinnor. I de 20 annonser från 2000 där män förekom, förekom även kvinnor i 15 av dessa. 

Män ses alltså sällan ensamma i annonserna, även om det förekom något oftare år 2000. Dock 

kan detta faktum motiveras med att tidningen faktiskt riktar sig mot unga kvinnor, och inte 

unga män. I materialet från år 2000 fanns dock ett återkommande företag som nästan alltid 

hade lika många män som kvinnor i sina annonser; JC. I JC:s annonser kunde man även se att 

kvinnor och män framställdes på liknande vis, i samma typer av kläder och uttryck, vilket 

skiljer sig från många av de andra annonserna i materialet. JC:s annonser avviker alltså något 

från den klassiska diskursen kring hur kvinnor och män framställs. 
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Det har varit tydligt att annonserna för skönhetsprodukter har riktat in sig mot kvinnor och 

den stora majoriteten av dessa annonser har haft kvinnor som aktörer, både i materialet från 

2000 och materialet från 2016. Med tanke på att denna typ av annons, där man nästan 

uteslutande porträtterar kvinnor, har kommit att ta allt större plats år 2016, skulle detta kunna 

vara en möjlig förklaring till varför antalet män har minskat. Endast en annons för 

skönhetsprodukter, i nummer fem från år 2000, hade en man som aktör. Annonsen var från 

märket Clearasil och deras ansiktsrengöring som skulle motverka finnar och orenheter i 

huden. I annonsen ser man en vältränad, leende man som tydligt följer normen för hur en 

“snygg” man bör se ut. Annonsen var dock fortfarande riktad till kvinnor och hade slogans 

som Hur kan något så kraftfullt vara så milt?, och det framgick tydligt att mannen i annonsen 

inte var ämnad att använda produkten. Om man betraktar annonsen ur ett intersektionellt 

perspektiv är det tydligt att mannens egenskaper följer rådande normer i samhället; han är vit, 
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ung och vältränad. Det är förvisso avvikande i just detta sammanhang att han är just man, 

men vita, unga och vältränade män utgör inte någon marginaliserad grupp i samhället.  

 

 

 
 

Ett ökat fokus på skönhetsprodukter för kvinnor i annonser skulle kunna innebära ett större 

fokus i allmänhet på kvinnors utseende. I tidigare forskning har man funnit att även om 

idealen för hur kvinnor ska se ut har förändrats, finns det ett konsekvent fokus på kvinnors 

utseende och att de bör se ut på ett visst sätt för att anses vara vackra (Brown & Knight 2015). 

Genom att medier, enligt dagordningsteorin, sätter agendan för vad som anses aktuellt, blir 

det tydligt att kvinnors utseende är ett viktigt ämne i dagordningen och att få kvinnor kan 
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undgå detta (McCombs 2005:544-548). Att denna typ av annonser har ökat kan således 

innebära att pressen på kvinnor kring deras utseende har ökat från år 2000 och år 2016.  

 

Med utgångspunkt i att antalet män i annonserna har minskat och att antalet annonser för 

skönhetsprodukter riktade mot kvinnor har ökat, är det möjligt att annonserna bidrar till att ge 

en bild av kvinnor och män som olika och separerade, och att detta ytterligare förstärker de 

traditionella könsrollerna.  Ett sådant konstaterande blir desto mer tydligt vid de få antal 

tillfällen män inkluderas i annonsera. Diskursen kring mannen som dominant och aktiv blir 

påtaglig när man tittar hur männen porträtteras i annonserna och hur de tar sig i uttryck. Ett 

uttryckligt exempel är från år 2000 nummer fem då godistillverkaren Fazer porträtterar en vit 

man iklädd kostym, tittandes rakt in i kameran med ett neutralt ansiktsuttryck. Det är tydligt 

att mannen i annonsen inte ska betraktas som särskilt tilldragande eller attraktiv; det räcker att 

han är man, vit och iklädd kostym för att få lov att ta plats.  

 

Kvinnor har sedan länge tillskrivits egenskaper som passiva och undergivna och kvinnors 

arbeten och intressen har ansetts vara oviktiga och ofta kopplade till deras sexualitet, som 

exempelvis att sminka sig. Män har däremot setts som aktiva och dominanta, och deras 

arbeten och intressen har, i kontrast till kvinnors, ansetts vara viktiga och professionella 

(Strinati 2004:171). I undersökningen av annonsmaterialet kunde det tydligt ses att kvinnor, 

genom skönhetsrelaterade annonser, placeras i ett fack där de är passiva och endast är till för 

att vara vackra att titta på. Med tanke på att denna typ av annonser ökat markant från år 2000 

till år 2016 är det möjligt att kvinnor placeras i denna typ av fack i allt högre utsträckning. 

 

7.6 Kombination av intersektionella aspekter 
	  
Om man ser på resultatet ur ett intersektionellt perspektiv är det tydligt att två normbrytande 

variabler sällan kombineras. Normen som återfinns i annonserna är inte helt oväntad; det är 

vita, unga och normalviktiga kvinnor. Ett tydligt resultat som vi observerade både år 2000 och 

2016 var att variablerna Ung och Normalviktig oftast inte ersattes med dess motsats. 

Variabeln som i enstaka fall skiftade i annonserna var just personens etnicitet, dock var detta 

det enda avvikande som representerades. I samtliga annonser där färgade kvinnor inkluderas 

behålls de två andra dominerande variablerna – ung och normalviktig. Det kan således 

argumenteras att färgade kvinnor visserligen blir inkluderade, men med förutsättningen att de 

två andra variablerna följer rådande normer.  
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Det var inte enbart en avvikande etnicitet som förekom i annonserna. Vi fann även att 

variablerna Normalviktig och 15-29 år gammal kunde bytas ut mot dess motsatser, men 

enbart när de kombinerades med resterande två dominerande variabler.  Exempelvis är det 

möjligt att hitta en färgad kvinna i annonserna (även om det är betydligt mer ovanligt än att 

hitta en vit kvinna), men hon kommer sannolikt alltid vara ung och smal. Samma mönster 

följer när man finner en kvinna av större kroppsform i annonserna. Hon kommer då med 

största sannolikhet vara vit och ung. Det är alltså ovanligt att man ser en kombination av olika 

normbrytande variabler. Just i vårt insamlade material fann vi inga undantag från detta. Det 

fanns flera annonser som exemplifierar och bevisar ett sådant konstaterande. År 2000 fanns 

det i en annons fyra kvinnor som kategoriserades till att vara över 60 år, men i samtliga 

annonser där de äldre kvinnorna inkluderades tillhörde kategorierna Kaukasisk och 

Normalviktig. Ett ytterligare exempel är tidigare nämnda Molly Sandén som kodades till 

överviktig men som fortfarande tillhör kategorierna Kaukasisk och 15-29 år gammal. Dessa 

systematiska skildringar av kvinnor i annonser bevisar hur det avvikande enbart förekommer i 

en variabel, och aldrig i kombination med varandra. Exempelvis fanns det inga färgade 

kvinnor som kategoriserades att vara över 29 år och som hade en större kroppsform än 

normalviktig. Det bör även nämnas att kvinnor, oavsett etnicitet, befinner sig i ett underläge 

med tanke på den patriarkala maktstruktur som finns i samhället. Att bara vara kvinna medför 

i sig en längre position i hegemonin och tenderar att bli “avvikande” (även om kvinnorna 

dominerar utrymmet i VeckoRevyns annonser i just det här fallet). När då två “avvikande” 

variabler, som exempelvis kvinna och icke-vit, kombineras tenderar det att finnas stora brister 

i medierepresentationen.  

 

Detta utesluter självklart inte att normbrytande kombinationer existerar i andra typer av 

medieinnehåll, men innehållet i annonserna som undersökts i detta arbete kan ändå ses som 

ett uttryck för representation av vår samtid. Det är lätt att man tenderar att fokusera på endast 

en variabel i sin analys, exempelvis etnicitet, men det är viktigt att tänka på att olika 

maktaspekter ständigt samspelar, vilket man ofta vill understryka inom feministisk teori. 

Genom att applicera ett intersektionalitetsperspektiv, framförallt i vår samtid, kan vi se brister 

i representationen som inte är lika synliga och uppenbara för blotta ögat. Dessa brister är 

viktiga att upptäcka eftersom de synliggör de befintliga diskurser kring minoriteter som man 

annars aldrig skulle ifrågasätta. När intersektionalitetsaspekten i annonser eller annat 

medieinnehåll uppmärksammas kan ett nytt medvetande kring representation skapas. 
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Eftersom praktiker föder diskurser och diskurser föder praktiker så har representationen av 

minoriteter en möjlig systematisk påverkan på vår samhällssyn.  

 

7.7 Inget spår av Diversity marketing 
	  
Vi fann inga tendenser på att Diversity marketing använts i annonserna, 

mångfaldsmarknadsföring, som begreppet syftar till belyser just att marknadsföringen bör 

anpassas till alla olika grupper i samhället (Axelsson & Angdal 2012:215, 219f). Denna trend 

har vi dock inte funnit något mönster av i vårt material. Trots globaliseringens spridning i vår 

samtid i samband med en ökad integration och ökad kritisk medvetenhet till 

minoritetsgruppers rättigheter har diskrimineringen fortsatt. Det kan diskuteras huruvida 

skildringar av färgade personer i ett fåtal av annonserna skulle peka på en förändring då de 

faktiskt inkluderas. Däremot säger intersektionalitetsperspektivet emot ett sådant fakta genom 

att påpeka fler maktaspekter som går att se i annonserna.  

 

7.8 Inget samband mellan företag och representation 
	  
Resultatet av vår forskningsstudie är relativt entydig, det finns definitivt marginaliserade 

samhällsgrupper som inte representeras i VeckoRevyns annonsmaterial. Det finns inte heller 

någon större variation när det gäller mångfald oavsett typ av annons. Företagets ursprung och 

produkterbjudanden verkar således inte i någon större grad påverka dess annonsutformning. 

Av resultatet att avläsa syns sammanfattningsvis, som i övriga analyspunkter, en försämring 

av representation och mångfald mellan år 2000 och år 2016. Då VeckoRevyns annonser till 

största del består av mode- och skönhetsannonser är det svårt att jämföra dessa med 

resterande annonskategorier på ett korrekt sätt. I övriga annonser år 2000 finns endast 10 

personer av annat ursprung än kaukasiskt samt 7 personer utanför åldern 15-29 år. Urvalet är 

därmed för litet för att jämföras med annonser för mode och skönhet. År 2016 finns inga 

människor av icke-kaukasisk etnicitet representerade i annonser som inte tillhör genren mode 

eller skönhet och endast 16 personer över 15-29 år i övriga annonser. Mode- och 

skönhetsannonserna står för 41,7 % av annonserna år 2000 respektive 72,5 % år 2016. Det är 

därmed de enda kategorierna lämpliga att jämföra med varandra, vilket görs nedan.  

 

I modeannonserna år 2000 var närmare 32,5 % icke-kaukasiska vilket kan jämföras med 2016 

års ca 4,7 %. De 32,5 procenten år 2000 bestod av tio personer kategoriserade som afrikanska, 
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två latinska och en person med arabiskt ursprung. I modeannonserna år 2000 fanns total 

avsaknad av människor med asiatiskt ursprung. I modeannonserna år 2016 fanns total 

avsaknad av personer med annan etnicitet än kaukasisk och afrikansk. I förhållande till de 20 

personer av kaukasiskt ursprung fanns en person av afrikanskt ursprung.  

 

Den enorma brist på mångfald i VeckoRevyns annonser visar, som tidigare nämnt, hur lite 

utrymme personer av icke-kaukasiskt ursprung får i annonserna. Färgade personer blir 

ständigt exkluderade eller utnumrerade av den etniska majoriteten och blir i en mediekontext 

systematiskt kategoriserade som “de andra” i en form av inbäddad rasism. Hegemonin blir på 

så sätt bekräftat och upprätthållen av gammalt kolonialt tankesätt. 

 

I skönhetsannonserna år 2000 var siffran för representerade människor av icke-kaukasiskt 

ursprung 14 %, betydligt lägre än modeannonserna, men bättre än de 9,7 % icke-kaukasiska 

människor som fanns representerade 2016. Detta trots att antalet personer presenterade i 

skönhetsannonser mer än fördubblats; från 28 personer år 2000 till 72 personer år 2016.  

I skönhetsannonserna år 2000 finns endast två etniciteter representerade, kaukasisk och 

afrikansk. År 2016 finns alla etniciteter i kodschemat representerade; kaukasisk, afrikansk, 

latinsk, asiatisk och arabisk. Dock är uppdelningen mycket ojämn och det faktum att det finns 

betydligt fler skönhetsannonser år 2016 än år 2000 är en logisk orsak till detta resultat. 

Således bekräftas ännu en gång att ingen märkbart bredare representation av etniciteter finns i 

VeckoRevyn år 2016 jämfört med år 2000.  

 

Även representationen av olika åldrar har minskat mellan åren 2000 och 2016. Precis som när 

det gäller etnicitet, är det skönhetsannonserna år 2016 som har smalast representation. Endast 

en av 72 personer, 1,4 %, hamnar utanför åldersspannet 15-29 år. Denna person 

kategoriserades istället som 30-44 år gammal. I skönhetsannonserna år 2000 placeras fem av 

27 personer, hela 18,5 %, i andra kategorier än 15-29 år. Två av dessa kategoriseras som 0-14 

år och resterande som 30-44 år gamla. Modeannonserna år 2000 var något smalare i sin 

åldersrepresentation än skönhetsannonserna samma år; 9,5 % avvek från åldern 15-29 år och 

bedömdes vara 30-44 år. Åldersrepresentationen för modeannonserna år 2016 är mycket lik 

den år 2000. 17,4 % kategoriseras som 30-44 år, resterande 82,6 % placeras inom kategorin 

15-29 år.  
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Sammanfattningsvis visar resultatet att annonserna för skönhetsprodukter år 2016 är definitivt 

smalast i sin representation både när det kommer till ålder och etnicitet. Som tidigare nämnts 

finns också total avsaknad av synliga funktionsvariationer och över- eller undervikt i dessa 

annonser. Det är tydligt att diskursen som finns i skönhetsannonserna säger att kaukasiskt 

ursprung är idealet, och detta har ursprung i de synsätt som finns i ett post-kolonialt samhälle, 

där “vithet” är normen. Denna diskurs reproduceras, som vi har sett, ständigt i denna typen av 

annonser.  Slutsatsen att det är skönhetsbranschen som är mest exkluderande kan dras, vilket 

är oroväckande då tidningens annonser till 56 % består av annonser för just 

skönhetsprodukter.  

 

Under arbetets gång noterades att i små annonser mindre än 120 x 200 mm, där tarot- och 

datingtjänster erbjöds fanns en bredare representation av både ålder, kön och etnicitet. Då var 

dock ofta fallet att människorna framställdes mycket stereotypt. Exempelvis fanns i flera 

nummer år 2000 en äldre dam av arabiskt ursprung, utsmyckad med guld och paljetter, för att 

se ut som en stereotyp sierska. Vi valde att avgränsa vår studie till annonser över 220 x 280 

mm eftersom dessa små annonser varken får lika mycket uppmärksamhet hos läsaren som de 

större samt att det inte alltid finns en nämnd avsändare av annonsen.  

8. Slutsats 
	  
Vår hypotes var att vi skulle se en mindre förändring i hur annonsmaterialet i VeckoRevyn är 

utformat, då vi upplever att det idag finns ett större utrymme för normkritik och att läsarna 

tycks ha blivit något mer kritiska och ifrågasättande. Då företags fokus på mångfald och 

anseende har ökat, är det troligt att annonserna inte ser likadana ut som vid år 2000. Vi 

väntade oss att annonserna skulle blivit något mer inkluderande på vissa plan, men att det 

dock fortfarande i regel skulle finnas en brist på representation av marginaliserade grupper. Vi 

trodde att det exempelvis skulle vara  möjligt att representationen av en viss kroppstyp har 

ökat, medan det fortfarande skulle vara brist på representation av exempelvis en viss hudfärg.  

 

Vår hypotes innan arbetet påbörjades var mycket annorlunda från resultatet. Vi upptäckte 

visserligen att små förändringar hade skett mellan år 2000 och 2016 men skillnaderna gick åt 

motsatt håll från vad vi hade förväntat oss. Vi trodde att vi skulle hitta en större representation 

av framför allt färgade personer, men även av olika kroppstyper och åldrar. Detta stämde dock 

inte alls överens med våra resultat, då vi fann att procenten icke-kaukasiska människor 
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faktiskt var lägre år 2016 än år 2000. Vi upptäckte också att antalet personer i annonserna 

som var äldre än 29 år gamla minskade från år 2000 till år 2016. Även antalet män i 

annonsmaterialet hade minskat år 2016. Typen av personer i annonserna verkar ha 

koncentrerats till en viss grupp år 2016, medan det år 2000 fanns en något större spridning 

bland representationerna. Avsaknaden av större kroppstyper och framför allt synliga 

funktionsvariationer var konstant, och förändrades inte mellan åren. Vi fann inte en enda 

person med synlig funktionsvariation någonstans i materialet. Vi hittade endast en person som 

vi kategoriserade som Överviktig, och detta var Molly Sandén som vi endast anser har en 

större kroppsform i förhållande till de andra personerna i annonsmaterialet och inte egentligen 

bör klassas som överviktig.  

 

Det tydligaste resultatet vi fann kring de olika variablerna är att det aldrig förekommer en 

kombination av flera normbrytande variabler i de undersökta annonserna. En normbrytande 

variabel, som att tillhöra en etnisk minoritet, kombinerades med två dominanta variabler; ung 

och normalviktig. Detta tyder på en möjlig systematisk skildring av samhällets 

marginaliserade grupper. Ur ett intersektionalitetsperspektiv påvisar detta hur diskursen 

ständigt reproduceras kring minoriteter genom att inte skildra dem fullt ut.  

 

I resultaten fann vi även att det inte tycks finnas någon större koppling mellan representation 

och typ av produkt, varken år 2000 eller år 2016. Vi kunde dock se att de “avvikande” 

variablerna till största del fanns inom kategorierna Skönhet och Mode. Det bör dock nämnas 

att dessa två kategorier dominerar tidningen. Ett tydligt resultat var att mångfalden i kategorin 

Skönhet var smalast.  Vi kunde även se en tydlig förändring gällande vilka typer av företag 

som annonserade i VeckoRevyn. När vi jämförde typen av produkter som fanns i annonserna 

år 2000 med år 2016 fann vi att antalet skönhetsannonser hade ökat markant och att alla andra 

typer av annonser hade minskat. Det fanns alltså färre typer av annonser år 2016, och 

annonserna var mer koncentrerade i skönhetskategorin då. Det skulle möjligtvis kunna vara så 

att det finns ett samband mellan faktumet att representationen av olika grupper har minskat år 

2016 och att typen av annonser har blivit mer koncentrerade till skönhetskategorin och mindre 

spridda. Det kan exempelvis ses ett relativt tydligt samband mellan ökningen av 

skönhetsannonser och minskningen av män i annonserna, då män sällan ses i denna typen av 

annonser.  
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9. Diskussion 
	  
Efter att ha utfört arbetet hade det varit mycket intressant att jämföra det redaktionella 

innehållet med det icke-redaktionella för att se om det finns någon skillnad i representation 

och mångfald där. Förhoppningsvis ligger det redaktionella materialet något längre fram i 

utvecklingen när det gäller en bredare representation, och man kan bara hoppas att annonserna 

kommer förändras och utformas med tiden utefter denna.  

 

Det hade även varit givande att göra samma undersökning som vi har gjort på VeckoRevyns 

annonsmaterial på en annan tidnings annonsmaterial. En tidning som exempelvis Amelia hade 

varit intressant, då de har en äldre målgrupp och troligen en annan typ av annonser. Då vi såg 

få personer i VeckoRevyn av åldern som Amelia riktar sig mot, så hade det varit intressant att 

undersöka om det finns lika få unga personer i Amelias annonsmaterial som det fanns av äldre 

personer i VeckoRevyns annonsmaterial.  

 

Man hade även kunnat undersöka vidare kring ett eventuellt ökat fokus på skönhet och 

utseende. Denna undersökning hade kunnat utföras på annonsmaterial i andra tidningar, på 

TV och liknande källor för reklam, men även på redaktionellt material i VeckoRevyn. Troligen 

hade vi fått se en ökning i det redaktionella materialet, med tanke på den mycket stora 

ökningen i annonsmaterialet.  

 

Det är efter denna studie tydligt att mer feministiskt arbete krävs och ytterligare krav på 

näringslivet behövs för att alla olika typer av människor ska få lika uppmärksamhet. Vi hade 

inte väntat oss att hitta representationer som speglar verkligheten exakt, men vi förmodade 

dock att det skulle ha skett en förändring i riktning mot mer mångfald. Att våra förväntningar 

inte alls stämde överens med resultaten är självklart en besvikelse, då vi hade hoppats på att 

fler grupper skulle inkluderas i annonsmaterialet år 2016 än år 2000. Det bör dock nämnas att 

de oväntade resultaten har gjort arbetet mycket intressant och meningsfullt. Det är viktigt att 

uppmärksamma brister i medierepresentation, som i detta fallet och många andra fall, då 

grupper som får mindre utrymme i mediesammanhang också riskerar att få ta mindre plats i 

samhället. Framför allt är det av vikt att utgå ifrån ett intersektionellt perspektiv i arbetet med 

bättre representationer, då det är där de största bristerna tycks finnas. Det finns exempelvis 

självfallet kvinnor av större kroppsform som inte är vita, så det är därmed är det viktigt att 

reflektera över faktumet att de nästan aldrig representeras i mediesammanhang.  
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Även om vår undersökning av VeckoRevyns annonsmaterial inte ger en bild av hur allt 

annonsmaterial i tidningar ser ut, så kan våra resultat ses som ett tecken på att det behövs mer 

feministiskt arbete kring representation och mångfald. Vi hoppas att vi skulle få se en större 

mångfald om vi skulle gjort en liknande undersökning om ytterligare 16 år.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Utformning av kodschema 
	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

ANNONS	   SIDNUMMER	   KÖN	   ÅLDER	   ETNICITET	   SYNLIG	  
FUNKTIONSVARIATION	  

VIKT	   REKLAMOMRÅDE	   FÖRETAG	   KOD	  

ÅR	  2000	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÅR	  2016	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
KÖN	   	  	  

	  
SYNLIG	  FUNKTIONSVARIATION	  

	   	  
ANNONSÄMNE	   	  	  

Kvinna	   1	   	   Nej	   1	   	   	   Privatekonomi	   21	  

Man	   2	   	   Ja	   2	   	   	   Social	   30	  

Okodbar	   8	   	   Okodbar	   8	   	   	   Vård/Medicin/Sjukdomar	   32	  

Ej	  tillämpbar	   9	   	   Ej	  tillämpbar	   9	   	   	   Kultur:	  Litteratur/Konst/Musik/Teater/Film/Media	   40	  

	   	   	   	   	   	   	   Inredning	   41	  

ÅLDER	   	  	   	   VIKT	   	  	   	   	   Kläder/Mode	   51	  

0-‐14	   1	  
	  

Underviktig	   1	  
	   	  

Hygien	   52	  

15-‐29	   2	  
	  

Normalviktig	   2	  
	   	  

Skönhet	   53	  

30-‐44	   3	   	   Överviktig	   3	   	   	   Vikt/Bantning	   57	  

45-‐59	   4	   	   Fetma	   4	   	   	   Livsmedel/Mat/Recept	   58	  

60+	   5	   	   Okodbar	   8	   	   	   Idrott/	  Sport	   59	  

Okodbar	   8	   	   Ej	  tillämpbar	   9	   	   	   Lek/Spel	   60	  

Ej	  tillämpbar	   9	   	   	   	   	   	   Bil	   62	  

	   	   	   	   	   	   	  
Teknik/	  Data	   63	  

ETNICITET	   	  	  
	   	   	   	   	  

Okodbar	   88	  

Kaukastiskt	   1	  
	   	   	   	   	   	   	  

Afrikanskt	   2	   	   	   	   	   	   	   	  
Latinskt	   3	   	   	   	   	   	   	   	  
Asiatiskt	   4	   	   	   	   	   	   	   	  
Arabiskt	   5	   	   	   	   	   	   	   	  
Övrigt	   6	  

	   	   	   	   	   	   	  
Okodbar	   8	  

	   	   	   	   	   	   	  
Ej	  tillämpbar	   9	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  


