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Abstract


Titel: Dagens representation av etniciteter i marknadskommunikation av kosmetika - Hur Kicks inkluderar 
mångfald i deras mediekanaler. 
Författare: Kristin Hägglund, Sandra Karlberg & Ruta Iohannes Haile. 
Vetenskaplig rapport, HT 2019. 
Antal ord: 8099. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mångfald representeras inom sminkindustrin i Skandinavien, 
med fokus på Kicks. Undersökningen är baserad på en analys av innehållet på Kicks Facebook-sida och deras 
hållbarhetsrapporter. Materialet som analyserats är hämtat från tidsperioden 2017-2018.  

Metoderna som har använts för att genomföra denna uppsats är kvantitativ innehållsanalys av bilderna på 
Kicks Facebook-sida och kvalitativ textanalys av deras hållbarhetsrapporter. Den kvantitativa metoden som 
har använts är byggd på artikeln “A Transnational Analysis of  Skin Tone Ideals in Cosmetic Advertisements 
in Women’s Lifestyle Magazines” av Wanjiru G. Mbure & Jennifer Stevens Aubrey. 

I den kvalitativa innehållsanalysen så visar resultatet att Kicks framtidsvisioner och uttalanden inom frågan 
om mångfald inte går hand i hand med vad som faktiskt förekommer i praktiken, då man fortfarande kan se 
en stor brist på representation i deras mediekanaler. Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar att 
inkluderingen av mångfald har förbättras under tidsperioden som har analyserats, dock i ett litet omfång. 

Nyckelord: Media, representation, rasifiering & etniciteter 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1. Inledning

1.1 Problemformulering 
Det som undersöks i denna vetenskapliga rapport är representationen av människor av olika etniciteter inom 
marknadskommunikation av skönhetsprodukter. Till vilken grad blir rasifierade (se begreppsformulering s. 6, 
1.4 Begreppsdefinition) representerade i jämförelse med icke-rasifierade? Smink-industrin är ett intressant 
område för att undersöka denna fråga, på grund av den visuella kommunikationens vikt, i form av bilder, i 
marknadskommunikationen inom denna bransch. (O’Barr, 2006). 

Ämnet är relevant för att skapa inkluderingar i mediesammanhang, där alla kan känna sig sedda och 
samtidigt vara en del av samhället. En känsla av inkludering grundar sig i att man känner igen sig själv i det 
man stöter på i sin omgivning, om man inte blir representerad i samhället så skapas till följd en känsla av 
utanförskap. I dagens media-beroende samhälle så spelar reklam en stor roll i denna fråga, då vi ständigt 
omges av annonseringar. Mediekanaler har ett viktigt ansvar att avspegla hela populationen och inte endast 
majoriteten (Sou, 2017). 

Media har ett stort ansvar i att visa den verkliga bilden av samhället för att representera den mångkulturella 
befolkningen. Hur olika typer av människor porträtteras i media påverkar hur andra ser på dem och till följd 
av detta särskiljs de från det övriga samhället (De los Reyes & Wingborg, 2012, s. 42-43). Idag kommunicerar 
vi med hjälp av bilder på ett sätt som tidigare inte var möjligt, tack var det kamerans utveckling. Fotografi 
som medium är nyttjat mer än någonsin, samtidigt som vikten av varje enskild bild har tappat sin betydelse 
(Irvine, 2012). 

På grund av digitaliseringen av vårat samhälle så har koncentrationsförmågan hos gemene man reducerats 
till en låg nivå, menar Chapnick (2009). Med alla möjligheter att hoppa över det som inte fångar ens 
uppmärksamhet i de medier som man rör sig runt i, så ställs det högre krav på den visuella kommunikationen 
inom marknadskommunikation. Bilder och videor som används för att presentera en produkt eller en tjänst 
måste stå ut från mängden och “tränga sig in i medvetandet hos konsumenterna.” (Chapnick, 2009). 

För att smalna av undersökningen riktar denna undersökning in sig på företaget Kicks. Kicks innehar stor 
makt inom detta område på grund av deras stora utbredning i norden med 250 butiker och därför är fokuset 
i denna rapport hur väl detta företag representerar människor av olika etniciteter i deras 
marknadskommunikation (Kicks). 

Representation av olika etniciteter inom kommersiell marknadskommunikation är viktigt att undersöka för att 
ta reda på om det finns en avsaknad av representation ute i samhället. Att alla ska känna sig inkluderade och 
att inte bli utsatt för rasdiskriminering är en mänsklig rättighet (Regeringen, 2018). Det är inte ovanligt att 
företag, framförallt större och redan väletablerade företag ute på marknaden, idag töjer på gränserna till vad 
som är tillåtet när det kommer till bland annat kommersiell reklam (Reklamombudsmannen, 2019). 

Inför denna uppsats så är Reklamombudsmannen en relevant stiftelse att granska. Syftet bakom stiftelsen är 
att uppnå en hög etik i kommersiell marknadskommunikation på den svenska marknaden. Valet av stiftelse 
till denna uppsats baseras på att få ut en överblick av hur det ser ut inom kommersiell 
marknadskommunikation i fråga om anmälda företag, i samband med diskriminering 
(Reklamombudsmannen, u.å). Söker man i reklamombudsmannens beslutsdatabas på deras hemsida så kan 
man i relevans till denna uppsats se att Kicks tidigare blivit anmäld för diskriminerande innehåll i en 
reklamfilm. Anmälningen hade dock ingen anknytning till rasism, utan istället till könsdiskriminering och 
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baserades på att kvinnan i reklamfilmen ansågs presenteras som ett sexobjekt. Kicks blev inte fällda av 
reklamombudsmannen för anmälningen, men en notering från allmänheten genomfördes 
(Reklamombudsmannen, 2017). 

I Skandinavien, likväl som i andra världsdelar och länder med en i grunden vit befolkning, så har människor 
av andra etniciteter blivit utsatta för exotifiering i alla tider. På 1700-talet så var Sverige ett av de högt stående 
länder som tog del i utnyttjningen av slavar, vilket lade grunden för en ojämställdhet, som trots en självklar 
förbättring, fortfarande har satt spår. (Weisbord, 1972, s. 471-474).  

Sverige är idag ett rasifierat samhälle på en både institutionell och strukturell nivå, vilket innebär att en 
betydande del av den svenska befolkningen fortfarande diskrimineras. Denna diskriminering sker systematiskt 
utifrån de “icke-svenska” anletsdragen, hudfärgerna och hårtyperna. Trots att det finns forskning, statistik och 
en utbredd medvetenhet om detta problem så läggs inte nog med energi på att motarbeta detta negativa 
fenomen. En orsak till detta är att rasifierade har flera faktorer som jobbar emot dem i samhället, vilket 
resulterar i att de högsta positionerna inom arbetslivet i de allra flesta fall är tillsatta av vita svenskar. En 
naturlig följd blir då att en majoritet av det som produceras av företag, t.ex. inom media-branschen utvecklas 
av människor som inte utsätts för rasdiskriminering. Detta medför att problematiken kring bristen på 
representation inte uppmärksammas i den utsträckning som hade behövts för en snabbare förbättring. 
(Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & Rosales, 2012, s. 17-22). 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka representation av etnisk mångfald i marknadskommunikation 
inom skönhetsindustrin i Skandinavien. 

1.3 Frågeställningar

1. Hur jobbar Kicks med representation och etnisk mångfald i deras marknadskommunikation?  
2. Hur ser representationen av etniciteter ut inom skönhetsprodukt-återförsäljaren Kicks 
marknadskommunikation på sociala-medieplattformen Facebook? 

1.4 Begreppsdefinition 
Rasifierade: ”Irene Molina (2005) defines racialisation as processes that differentiate people, stabilize these 
differences and legitimate power differences based on them. This definition makes it clear that racialisation is 
not only about ideas, representations and discourses, but involves material processes and their likewise 
material effects” (Keskinen & Andreassen, 2017). 

Etnicitet: ”En nutida definition ser etnicitet som en aspekt av en social relation mellan grupper av människor 
vilka ser sig själva som kulturellt distinkta i relation till andra grupper” (Uppslagsverket, u.å.). 
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2. Teori

Teorierna samt den tidigare forskningen som komma att beskrivas i detta kapitel ger en ingående förståelse 
samt en grundlig förklaring för ämnet i den kommande uppsatsen. 

2.1 Representation i vardagen 
För att rasifierade personer i Sverige ska känna sig som en del av samhället och känna gemenskapen såsom 
icke-rasifierade personer i landet gör, så är representation av olika etniciteter en viktig faktor att granska. 
Media är ett medel som innehar makt när det kommer till den punkten, då vi där stärker stereotyper som 
sedan komma att leda till hur icke-rasifierade personer mottager rasifierade personer ute i samhället 
(Dahlstedt, 2014). 

Ett begrepp som De los Reyes och Wingborg (2002) tar upp i Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige är 
stigmatisering. I boken menar man då på att stigmatisering associeras negativt med personer i Sverige av 
andra etniciteter. Man menar på att det blir en norm att referera rasifierade personer i anknytning till våld, 
brott och andra kriminaliteter, detta leder till en diskriminerande bild av rasifierade personer och får alltså 
negativa konsekvenser för personerna i fråga. I relation till media så är det negativt i och med att det ökar 
diskriminerande handlingar på ställen såsom arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och inom politiken 
(Goffman, 2014, s. 9-11). 

I dagens samhälle så drabbas rasifierade personer i Sverige oerhört negativt av en dålig representation i 
media (Jeffres, 2000, s. 504-505). Media kan bygga upp en bild av folkgrupper som sedan samhället gör en 
generalisering av. Denna generalisering får följder i form av att stigmatiseringar ökar. Visar media ett inslag 
om exempelvis en invandrare från mellanöstern som begått ett brott så blir följderna att alla inom den 
folkgruppen associeras med brottet (De los Reyes & Wingborg, 2012, s. 43-44). 

I en undersökning utförd av Martins och Harrison (2011), menar de att teorin för social identitet förutspår att 
man är beroende av det som görs tillgängligt i media för jämförelse i stärkning av sin självbild. Man använder 
det som förmedlas i media som grund för att utvärdera sig själv vilket i sin tur kan leda till låg självkänsla. 
Innehållet som visas, i detta fall av svarta, i media är dessvärre karaktärer som är oprofessionella och 
provokativa. Till följd av detta kan regelbunden exponering för stereotypiska porträtteringar få tittarna att tro 
att det är en verklig uppfattning av verkligheten. 

Media har därmed ett stort ansvar till att sända ut en neutral bild av alla personer i vårat samhälle för att inte 
en hel folkgrupp skall bära skuld för en händelse och dras över samma kant (Jeffres, 2000, s. 504-505). 

2.2 Teorin om utanförskap 
Teorin om utanförskap används som ett verktyg för att förstå sig på mänskligt utanförskap som orsakas av 
sociala och kulturella faktorer. Teorin bygger på argumentet att en människa är en social och kulturell varelse 
som försöker återskapa världen runtom sig med strävan efter litterära och kulturella sammanhang 
(Raselekoane, 2008). 

Utanförskap beskriver ett tillstånd av avlägsnade av individer från varandra eller från situationer eller 
processer. Den uppstår från sociala situationer som är bortom kontroll för individen och är dessutom okänslig 
för individens behov (Barber, 2014). Utanförskap inträffar ofta när en människa har en negativ inställning 
gentemot andra människor och världen på grund av känslan av berövande (Silva, 2017). Människans 
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bekräftelse har sin grund i att få känna acceptans och värde av andra människor i sin omgivning, när detta 
behov inte möts kommer personen få känslan av värdelöshet (Raselekoane, 2008). 

En person som är satt i utanförskap förlorar sin självrespekt, sitt självvärde och upplever dessutom en förlust 
av identitet och tillhörighet. Människor har en naturlig kraftfull känsla av tillhörighet vilket utanförskap 
hindrar eftersom den förnekar en individ möjligheten att tillhöra. Därför kalls utanförskap för en zon av icke-
existerande (Raselekoane, 2008).  

2.3 Rasifieringsteorin med fokus på det svenska samhället 
I Sverige så har begreppet vit smält ihop med begreppet svensk, vilket gör att de som inte omedelbart passar 
in i den svenska, vita normen ses som utomstående (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani, Rosales, 2012, s. 29). 
Till följd av detta så blir det svårt för någon som inte utseendemässigt uppfattas som typisk svensk att ses som 
en del av svenskheten. På grund av denna uppdelning så stöter de rasifierade i vårt svenska samhälle på 
svårigheter i psykologiska, sociala, kulturella och politiska sammanhang, vilket påverkar deras möjlighet till att 
leva ett bra liv (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani, Rosales, 2012, s. 17-22). 

Enligt Herbert (2016) så är rasifiering en process som oftast grundar sig i händelse av nykomlingars ankomst 
till ett redan etablerat samhälle. Specifikt då nykomlingarna inte till utseendet liknas till befolkningen, till 
exempel på grund av en annan hudfärg (Herbert, 2016). Rasifieringen kan också ske i efterhand, på grund av 
ekonomiska eller politiska förändringar i samhällsstrukturen. En orsak till denna rasifiering kan också vara en 
känsla av hot eller rädsla hos befolkningen i landet för den förändring som den nya gruppen bär med sig, 
exempelvis i form av förlusten av jobbmöjligheter och ekonomiska förändringar (Herbert, 2016). 

Genom rasifierings-processen som systematiskt sker så skapas ett “vi” och ett “dom”. På grund av att denna 
process äger rum i det svenska samhället så blir “vi:et” överordnat och “dom:et” underordnat (Dahlstedt, 
2010, s. 35-56). Den kategorisering som görs utifrån vilka som är svenska och icke-svenska drar automatiskt 
gränser som skapar grupperingar och gemenskaper, som separerar snarare än för ihop befolkningen. Det är 
ett faktum att alla människor faktiskt kan ta del av samhällets gemenskap, men bara på specifika villkor 
(Dahlstedt, 2010, s. 35-56). 

Den dynamik som motsätter “vi” och “dom” ligger till orsak bakom allt från den nationalism som idag växer 
i Europa, till de folkmord som i historien ägt rum. Begreppet monokulturalism innebär att man genom att 
påverka samhälleliga institutioner förbättrar situationen för den dominerande kulturen (Khayati, 2002, s. 14). 
De som förespråkar denna ideologi ser alltså den svenska nationella identiteten som den dominerande 
kulturen i samhället. De ser oftast ner på andra kulturer och nationella identiteter, eftersom att de ser sin egna 
kultur som normen. Detta resulterar i att den rasifierade andelen av befolkningen ses som lägre stående, 
vilket resulterar i en exkludering (Khayati, 2002, s. 13). 
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2.4 Transparens-teorin 
Walton myntade begreppet transparens-teorin som syftar på att man ser världen genom kamerans öga. 
Genom en stillbild bortser man från att bilden är tagen i stunden och egentligen inte visar någon bakgrund. 
Man menar på att bilden är förskönandes medan den samtidigt inte ger en avbild av verkligheten, det finns 
begränsat med utrymme att visa händelser i ett fotografi och ett begränsat utrymme för att visa hur objekt i 
bilden intrigerar med varandra (Smith, Moriarty, Barbatsis & Kenney, 2005, s. 100-101).  

Transparency theory ignores the viewer because it assumes that the viewers are so naive 
as to think they are actually seeing the objects themselves when looking at a camera 
picture. The theory ignores the fact that viewers interpret pictures (Smith, Moriarty, 
Barbatsis & Kenney, 2005, s.101).


Det som teorin inte tar hänsyn till är självaste iakttagaren av bilderna. Den antar att tittarna tror de ser det 
faktiska objektet när de kollar på en bild och ignorerar faktumet att tittaren tolkar bilder (Smith, Moriarty, 
Barbatsis & Kenney, 2005, s.101). Walton argumenterar att bara för att tittaren ser på saker genom en 
fotografs ögon, betyder inte det att tittaren inte ser de. Han menar att kontrollen ligger hos tittaren i hur 
bilden ses och uppfattas. Det är en viktigt faktor av den orsak att den som har kontroll över hur bilden ska 
uppfattas styr vilken mening bilden får. Alltså bestämmer tittaren meningen i sättet bilder tas. Olika 
perspektiv eller vinklar används för att förmedla en sak eller känsla hos fotografen. Makten tittaren innehar 
är däremot förmågan att förmedla saken eller känslan i bilden från egen uppfattning. Den uppfattningen 
tittaren får kan då bli precis det fotografens avsikt har varit, eller så blir det en annan. Teorin låtsas dessutom 
att en bild på en individ endast gäller den individen när den i själva verket kan gälla en hel grupp tillhörande 
den individen (Smith, Moriarty, Barbatsis & Kenney, 2005, s.101).  
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3. Metod

Detta kapitel innefattar tillvägagångssättet bakom metoderna som används för att undersöka Kicks 
hållbarhetsrapporter samt marknadskommunikationen som Kicks sänder ut via deras Facebook, genom 
bilder på deras tidslinje. Valet av material bygger på tillgängligheten av hållbarhetsrapporterna, men också 
Facebook då det är en plattform som Kicks använder dagligen för att uppdatera sina konsumenter. 

Undersökningen har utförts i två faser. Första fasen är en kvalitativ innehållsanalys, i form av en multimodal 
textanalys, detta för att få en djupare förståelse av innehållet. Denna kompletteras sedan med en kvantitativ 
innehållsanalys, i form av en större datainsamling för att se om det som påstås i hållbarhetsrapporterna 
stämmer överens med innehållet som de sänder ut. 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 
En kvalitativ analys kan hållas till en beskrivande nivå, men också tas vidare till en djupare tolkning av till 
exempel texter och bilder (Danielsson, 2012). Den kvalitativa analysmetoden har sina rötter i hermeneutiken 
- vetenskapen om tolkning av text eller läran om förståelse. Kort sammanfattat så bygger denna 
forskningsmetod på tolkningar (Dahlby & Lundberg, 1983). 

3.1.1 Kvalitativ textanalys 
Den fördjupande delen i denna rapport är en kvalitativ textanalys av hur Kicks som företag presenterar sig 
själva för omvärlden. I en kvalitativ textanalys så väljer man ut de väsentliga delarna ur en längre text efter 
att noggrant ha läst igenom innehållet. Man avläser textens delar, helhet och vilken kontext den ingår i 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 211-214). 

Den kvalitativa textanalysen är att föredra över den kvantitativa textanalysen när syftet är att fördjupa sig i en 
specifik fråga. Detta eftersom att man i en kvalitativ textanalys i första taget analyserar vad som är relevant i 
den valda texten, då det alltid finns varierande relevans i en lång texts innehåll (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 211-214). 

Det finns två huvudtyper av frågeställningar som man använder sig av inom textanalys. Den ena handlar om 
att systematisera innehållet i den text som man analyserar och den andra handlar om att kritiskt granska 
innehållet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 211-214). I denna rapport kommer 
innehållet i Kicks hållbarhetsrapporter kritiskt att granskas, med hjälp av en multimodal textanalys - en typ 
av analys i vilken man analyserar alla sorters medier, inklusive bilder, för att förstärka innebörden i texten 
(Kress, 2010, s.1). 

3.1.2 Material och urval 
På Kicks egna hemsida så återfinns beskrivningar på hur de presenterar sig själva som företag och vad de 
värdesätter högst (Kicks Hållbarhetsredovisning, 2018). Det som främst inkluderas är deras grundvärderingar 
inom företaget och hur de ser på det arbete som de själva gör. Det som i huvudsak analyserades i denna 
rapport är Kicks hållbarhetsrapporter som man finner på Kicks hemsida under rubriken om oss. 

I denna undersökning har texterna i hållbarhetsrapporterna noggrant granskats och analyserats genom en 
kvalitativ textanalys, för att sedan kompletteras med bilderna som ligger i samma rapport genom en 
kvantitativ innehållsanalys, tillsammans bildar detta en multimodal textanalys. Denna metod valdes för att 
bibehålla ett neutralt ställningstagande och för att kunna dra samband som går att koppla ihop med den 
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kvantitativa innehållsanalysen av deras Facebook-flöde. Detta för att kunna besvara frågeställningarna kring 
hur Kicks jobbar med representation och mångfald inom deras marknadskommunikation. 

Det totala antalet sidor från Kicks hållbarhetsrapporter från 2017 och 2018 som analyserats är 65 stycken 
(n=65). Dessa sidor inkluderar totalt 83 personer med olika hudtoner som analyserats (n=83). 

3.1.3 Genomförande 
Analysen av hållbarhetsrapporterna genomfördes utifrån analysschemat som utformades med grund på 
frågeställningen och teorierna. Sidorna som var relevanta för textanalysen hade förekomst av ämnet 
mångfald. Analysen av bilderna i rapporten utfördes på samma sätt som den kvantitativa innehållsanalysen, 
se bilaga 4 på s. 23-24.  

Den tematiska strukturen (makro) - En översiktlig beskrivning av rapporten, en redogörelse för dess 
huvudsakliga innehåll och bilder som visar människor. 
Vilka ämnen inkluderas i hållbarhetsrapporten? Hur stor andel av rapporten inkluderar mångfald? Vilka 
bilder används i hållbarhetsrapporten? 

Den schematiska strukturen (mikro) - En kartläggning av berättandet. Frågor som ställs angående texten är:  
a) Vad sägs om mångfald i rapporten? Hur inkluderas mångfald i Kicks framtidsvision? Hur återspeglas 
texten i rapporten i bilderna som inkluderas?  
b) På vilket sätt förklarar Kicks att de bidrar till en större inkludering av olika etniciteter? Vad har Kicks gjort 
i praktiken för att förbättra mångfalden i deras marknadskommunikation? 
c) Hur ser utvecklingen ut från 2017 till 2018? Har Kicks tagit några steg mot att förverkliga sina 
framtidsvisioner? 

3.2 Kvantitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa innehållsanalys-metoden i denna uppsats används för att statistiskt jämföra i vilken 
utsträckning icke-rasifierade personer förekommer i jämförelse med de rasifierade personerna inom deras 
marknadskommunikation. Kodschemat baseras till viss del på en tidigare studie utförd av Mbure & Stevens 
Aubrey, där de undersöker hudtoner på modeller inom sminkreklam. 

En kvantitativ metod innebär att man tar fram en större mängd data, på relativt kort tid, för att sedan kunna 
dra slutsatser utifrån resultatet (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 199). Man gör 
alltså ingen djupare analysering av innehållet. Metoden är mycket användbar om man vill ha svar på hur 
frekvent olika innehållsliga kategorier förekommer i ett material samt hur stort utrymme i tid eller rum de 
olika kategorierna får. När man pratar om utrymme, menar man hur stor plats som ägnas åt de olika 
innehållskategorierna (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 198). Man använder 
denna metod om man vill kunna tyda ett mönster i det materialet man analyserat.  

Undersökningen har skett i två steg. Innehåller har i steg ett undersökts genom att analysera bilder som Kicks 
har lagt upp på tidslinjen via deras Facebook, för att sedan räkna ihop likvärdiga och jämförbara uppgifter. 
De numeriska värdena har sedan analyserats. 

3.2.1 Material och urval 
För att kunna samla in en större mängd data via Kicks Facebook så började man med att begränsa innehållet 
till de bilder som publicerats på tidslinjen under de senaste två åren (januari 2017- december 2018). Utifrån 
tidsramen utsatt för denna undersökning (sju veckor), så avsmalnades begränsningen för att få en konkret 
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generalisering av innehållet, som visar på hur företaget presenterar sig idag. Valet av tidsperiod sattes utifrån 
hållbarhetsrapporterna som senast publicerats på deras hemsida, det vill säga från 2017 och 2018. Detta för 
att senare jämföra resultatet av den kvalitativa textanalysen med den kvantitativa innehållsanalysen. 
Avgränsningarna resulterade i att totalt 74 personer med olika hudtoner analyserades (n=74). 

De bilder som analyserats i kodschemat är reklambilder med människor av olika hudtoner och materialet på 
Kicks Facebook-flöde begränsades även till stillbilder. Videoklipp samt gif-filer uteslöts då komplikationer i 
form av oskärpa och otydlighet kunde uppstå under analysering av rörliga bilder, då detta vidare kunde leda 
till försvårande av replikering. 

3.2.2 Genomförande 
Den kvantitativa innehållsundersökningen i uppsatsen utgick från frågorna i kodschemat. Se bilaga s. 23. 
Färgkartan är tagen från en studie utförd av Wanjiru G. Mbure och Jennifer Stevens Aubrey, men har 
reducerats till 4 toner istället för 8 stycken. Färgkartan användes som en grund när man skulle undersöka 
hudtoner på modellerna på Kicks Facebookbilder, detta skulle skapa möjlighet för en mer korrekt replikering 
av kodschemat. Färgerna i färgkartan är namngivna av Wanjiru G. Mbure & Jennifer Stevens Aubrey från 
den ljusaste till den mörkaste - pale, umber, copper och raven, detta för att underlätta indelningen av bilderna 
i olika kategorier.  

Bilderna räknades i årsomgångar mellan år 2017-2018 och sammanställdes efter att alla resultat skrivits upp 
för att kunna dra generaliseringar och se ett samband mellan årtalen. Denna process gjordes individuellt för 
att sedan gemensamt sammanställa ett validerat resultatet.  

3.3 Kvalitetsdiskussion 
Ett problem som genast uppkom i den kvantitativa innehållsanalysen var att mätningen av hudton var svår 
att genomföra. Olika scheman och plattformar med bilder inom marknadskommunikation prövades och efter 
att ha genomfört testomgångar av statistikinsamlingen så var resultaten för varierande för att kunna användas 
som en säker metod. Beroende på personen som analyserar så blandas egna tolkningar in och resultatet på 
analysen blir därför inte tillförlitligt eller möjligt att replikera. 

I slutändan valdes en metod där analysen utgår ifrån fyra stycken olika nyanser av hudton och 
testgenomgångar på denna slutgiltiga metod visade att den hade relativt hög validitet, i jämförelse med de 
föregående scheman som testats. Statistiken som jämfördes efter att tre stycken personer analyserat samma 
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antal bilder var nog nära intill varandra för att man ska kunna dra slutsatser kring det som undersöks. Det är 
ett faktum att den typen av analys som genomfördes i denna rapport är problematisk och saknar hög 
replikerbarhet, vilket till följd påverkar reliabiliteten i denna undersökning. Ett ytterligare metodproblem som 
kan påverka reliabiliteten är att kodschemat som undersökningen är baserad på inte har en tydlig beskrivning 
om deras tillvägagångssätt. Det finns ingen ingående förklaring till hur variablerna i kodschemat skapades.  

Med validitet menar man giltighet. Begreppet brukar definieras på tre olika sätt: ”1) överensstämmelse 
mellan teoretisk definition och operationell indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; och 3) att vi mäter det vi 
påstår att vi mäter. Dessa tre definitioner brukar ofta användas synonymt.” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Towns & Wängnerud, 2017, s. 57-58). 

Man genomförande den kvantitativa innehållsanalysen självständigt, oberoende av varandra, för att öka 
studiens replikerbarhet. Innan urvalet kunde analyseras utfördes testomgångar för att fastställa att metoden 
samt kodschemat som har tagits fram har relativ hög validitet. Testomgångarna gjordes med bilder från 
Kicks tidslinje på Facebook för året 2019. Resultatet jämfördes och man kom fram till att statistiken av de tre 
separata analyserna var nog likvärdiga för att man ska kunna fortsätta med användningen av metoden. De 
utförde den slutgiltiga analysen i tre omgångar totalt för att fastställa att räkningen stämde. Efter den 
individuella räkningen sammanställdes resultaten och ett medelsnitt togs fram från de tre separata resultaten. 
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4. Resultat och analys

I detta kapitel presenteras resultatet av den kvalitativa textanalysen och kvantitativa innehållsanalysen i en 
fortlöpande text samt en tabell. Analysen kommer att innefatta en granskning av hur Kicks representerar 
olika etniciteter med fokus på hudtoner. 

4.1 Resultat & analys av kvalitativ textanalys 
Under denna underkategori kommer resultatet av den kvalitativa textanalysen samt en följande analys att 
presenteras. 

4.1.1 Resultat av kvantitativa delen i multimodala textanalysen 
Resultatet visar att för både år 2017 och 2018 så är gruppen pale majoriteten av personerna som visas på 
bilderna i hållbarhetsrapporterna. I överlag så ser man en ökning från 2017 till 2018 av de andra grupperna 
– umber, copper och raven, men trots en minskning i gruppen pale så innehar den fortfarande en majoritet.  

Totalt så inräknades 83 personer i den multimodala textanalysen. Hållbarhetsrapporten från 2017 
inkluderade totalt 40 personer och hållbarhetsrapporten från 2018 inkluderade totalt 43 personer. År 2017 så 
tillhörde 34 av 40 personer gruppen pale, vilket motsvarar 85 procent. År 2018 så tillhörde 29 av 43 personer 
gruppen pale, vilket motsvarar 67,44 procent. Detta är en minskning med 17,56 procentenheter. År 2017 så 
tillhörde 4 av 40 personer gruppen umber, vilket motsvarar 10 procent. År 2018 så tillhörde 7 av 43 personer 
gruppen umber, vilket motsvarar 16,28 procent. Detta är en ökning med 6,28 procentenheter. År 2017 så 
tillhörde 0 av 40 personer gruppen copper. År 2018 så tillhörde 4 av 43 personer gruppen copper, vilket 
motsvarar 9,3 procent. Detta är en ökning med 9,3 procentenheter. År 2017 så tillhörde 2 av 40 personer 
gruppen raven, vilket motsvarar 5 procent. År 2018 så tillhörde 3 av 43 personer gruppen raven, vilket 
motsvarar 6,98 procent. Detta är en ökning med 1,98 procentenheter. 

Sammanfattningsvis så analyserades bilder av 83 personer i Kicks hållbarhetsrapporter från år 2017 och 
2018. Totalt för år 2017 och 2018 så uppgjorde gruppen “pale” 75,90 procent. Gruppen “umber” uppgjorde 
13,25 procent. Gruppen “copper” uppgjorde 4,82 procent. Gruppen “raven” uppgjorde 6,02 procent. 

4.1.2 Den tematiska strukturen (makro) 
2017 
Kicks hållbarhetsrapport för 2017 publicerades i början av 2018 på Kicks officiella hemsida. I rapporten 
skriver företaget om deras arbete under det senaste året med miljön i verksamheten samt mänskliga 
rättigheter i företaget. 

De innehåll som ligger i fokus i Kicks hållbarhetsrapport från 2017 är hållbarhet, miljö, mångfald, strategi, 
deras produkter (etik, innehåll) och hur företaget jobbar (personal samt deras värdekedja). 
Hållbarhetsrapporten består totalt 32 sidor varav ämnet mångfald återkommer på 5 sidor i mindre stycken, 
vilket motsvarar en andel på 15,63 procent. 
Bilderna i rapporten porträtterar främst personer såsom medarbetare, modeller i studiomiljö och personer i 
kontorsmiljö. En minoritet porträtterar även bilder av fysiska butiker. 

2018 
Kicks hållbarhetsrapport för 2018 publicerades i början av 2019 på Kicks officiella hemsida. Företaget skriver 
även i hållbarhetsrapporten för 2018 om deras arbete under de senaste året med miljön i verksamheten samt 
mänskliga rättigheter i företaget. 
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Innehålls-upplägget under 2018 är identiskt till rapporten från 2017, men de har lagt placerat vikten lite 
annorlunda och ordningen är mer strukturerad. Hållbarhetsrapporten från 2018 består totalt 32 sidor varav 
ämnet mångfald återkommer på 5 sidor i mindre stycken, vilket motsvarar en andel på 16,13 procent. 

Bilderna i rapporten från 2018 porträtterar även här främst personer såsom medarbetare, modeller i 
studiemiljö samt personer i kontorsmiljö. En minoritet av bilderna porträtterar även här fysiska butiker, men 
också tillskillnad från 2017 så har Kicks i deras hållbarhetsrapport för 2018 valt att inkludera bilder på deras 
produkter. 

4.1.3 Den schematiska strukturen (mikro) 
a) Ämnet mångfald och framtidsvision i samband med mångfald 
I både hållbarhetsrapporterna från år 2017 och år 2018 så benämner Kicks det samhälleliga problem att 
unga, ljusa, smala kvinnor är de som i störst grad framställs som idealet inom både sminkbranschen och i 
samhället i stort. De själva anser detta oetiskt, men nämner också att det dessutom är dåligt för affärerna att 
hålla kvar vid dessa gamla förhållningssätt. Igenom rapporterna som analyserats så verkar företaget Kicks 
vara väl medvetna om de stereotyper och ideal som finns i samhället, samt den negativa påverkan dessa har 
på människor som exponeras för dem. De säger själva i rapporten år 2017 att “mångfald är det som speglar 
samhället och driver det framåt.” Att de vill hylla mångfalden och lyfta fram det vackra i olikheter, samt 
bredda idealen. Från och med januari 2017 så presenterades en mångfald- och jämlikhetspolicy, i syfte att 
utveckla företaget inom detta område. 

Kicks säger själva att de strävar efter att skapa ett utbud av produkter med en bredare variation, samt en 
kommunikation som ska lyfta fram vårt samhälles mångfald - oavsett kön, hudton och ålder så ska man som 
kund känna sig inkluderad. Ett koncept de startade heter “More of  You” och fokuserar på att förändra de 
ideal som finns och att skapa mer inkludering. Kicks presenterade bland annat år 2017 att de under år 2018 
skulle lansera fler nyanser av deras egna foundation, för att skapa inkludering för fler människor. 

b) Kicks bidrag till en större inkludering av olika etniciteter 
I hållbarhetsrapporten för år 2017 är det tydligt att Kicks är medvetna om att de jobbar i en ytlig bransch 
och vill ta ansvar för det de producerar fram – allt från produkter till kommunikation. Det de främst lyfter 
fram är deras löfte ”More of  You” som handlar om inkludering av människor oavsett utseende och färg. 
”More of  You” agerar även som riktlinje när Kicks tar fram produkter och kommunikationsmaterial.  

Kicks påstår själva att de utvecklas inom företaget - hur de säljer, kommunicerar och vilka de anställer. De vill 
att social hållbarhet ska sätta sin prägel på sina butiker, där deras anställda ska spegla samhället och därmed 
bidra till mångfald bland deras medarbetare. Kicks menar också att de vill stärka människor genom reklam 
och lyfta fram sitt budskap genom sina kanaler. Bilderna de använder vill de ska spegla deras syn på skönhet 
och snarare stärka personligheter än ideal och stereotyper. De tar även upp att de jobbar aktivt för att bredda 
sortimentet av produkter för alla hudtoner. Dock tar de upp i hållbarhetsrapporten 2017 att det är en 
utmaning att ha ett sortiment som passar alla och har därför ett sortiment som är begränsat till ljusa hudtoner 
i de flesta av deras butiker. Anledningen till detta är att de har begränsat utrymme i de fysiska butikerna samt 
att det är en begränsad målgrupp som söker de mörkare färgerna. 

Det som Kicks tänker mycket på är hur deras koncept ”More of  You” kan appliceras i deras dagliga arbete 
för KICKS Magazine – som är en viktig del av deras kommunikation. De tar upp i hållbarhetsrapporten 
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2018 att när de planerar fotograferingar och väljer bilder till magasinet så strävar de medvetet efter mångfald 
i val av modeller. De tänker på att inte bara välja modeller med ett visst stereotypt utseende eller en specifik 
ålder, och de tänker också på att inkludera manliga modeller. Kicks vill inkludera alla människor. 

4.1.4 Summering av textanalysen 
I utvecklingen för deras hållbarhetsrapport så kan man se en minimal procentökning när det kommer till 
ämnet mångfald. År 2017 så inkluderade 5 av 32 sidor ämnet mångfald, detta motsvarar 15,63 procent, år 
2018 så inkluderade 5 av 31 sidor mångfald och ökade andelen till 16,13 procent. 

En markant skillnad från 2017 till 2018 är att i hållbarhetsrapporten 2017 nämner Kicks upprepade gånger 
att de strävar efter förbättringar, medan man i hållbarhetsrapporten 2019 kan man se att de kommit en liten 
bit på vägen. Bland annat så har Kicks lagt till två mörkare nyanser till deras egna foundation samt lanserat 
pigmentdroppar för att deras foundation ska passa fler hudtoner. 

Från år 2017 till 2018 så har Kicks blivit mer medvetna i sitt val av modeller - se svaret på fråga b. 
Hållbarhetsrapporten visar även att det finns mer inkludering av olika etniciteter i bilderna av personer år 
2018 än 2017. Tittar man på skillnad i procentandel för de olika hudtonerna så ser man en liten förbättring i 
inkluderingen av människor med olika hudton, med andra ord en bredare fördelning. I tonen pale minskade 
procentandelen från 2017 till 2018 med 17,56 procent. I tonen umber ökade procentandelen från 2017 till 
2018 med 6,28 procent. I tonen copper ökade procentandelen från 2017 till 2018 med 9,3 procent. I tonen 
raven ökade procentandelen från 2017 till 2018 med 1,98 procent. 

4.1.5 Analys 
Kicks säger att de vill att deras anställda ska spegla samhället och även genom deras 
marknadskommunikation stärka människor. Materialet som används ska spegla deras syn på skönhet och inte 
ideal och stereotyper. De vill inkludera alla människor. Om man kollar på statistiken som togs fram av 
bilderna som används i hållbarhetsrapporten för både 2017 och 2018 så dominerar representationen av 
medarbetare samt kommunikationsbilder med hudtonen pale i jämförelse med de mörkare tonerna.  
 
Det som händer är att det som Kicks säger att de vill göra och uppnå inte speglas i bilderna som används i 
rapporten eller på deras kanaler. Som utomstående kollar man, utöver texten, vad bilderna förmedlar och 
man kan koppla transparens-teorin när det gäller att kontrollen ligger hos tittaren hur bilderna ses och 
uppfattas (Smith, Moriarty, Barbatsis & Kenney, 2005, s.101). Tittaren har makten att förmedla känslan i 
bilden från sin egna uppfattning och denna uppfattningen kan då antingen bli precis det Kicks hade för 
avsikt, eller så blir det en annan. I detta fall kan utomstående person uppfatta att Kicks, utifrån bilderna som 
publiceras, inte är tillräckligt inkluderande av olika etniciteter.  
 
Kopplingen till Martin och Harrisons (2011) teori om social identitet blir relevant här då den talar om för oss 
att man är beroende av det som görs tillgängligt i media för stärkning av sin självbild. Man använder det som 
grund i att utvärdera sig själv. När Kicks säger att de vill att deras kommunikation ska reflektera deras syn på 
skönhet men majoriteten av bilderna i hållbarhetsrapporten representerar människor med ljusare hudton kan 
det uppfattas som att deras syn på skönhet är fortfarande den stereotypiska idealen – den unga, ljusa kvinnan. 
Detta kan påverka människor med mörkare hudtoner, av en annan etnicitet, deras självbild och sin tur 
självkänsla. Det här kan man även se i teorin om utanförskap, att personer som inte känner tillhörighet eller 
acceptans av människor i sin omgivning får en känsla av värdelöshet, förlorar sin självrespekt och sitt 
självvärde, och upplever dessutom en förlust av identitet (Raselekoane, 2008). När det är en ojämn fördelning 

!15



av representation skapas det ett ’’vi’’ och ett ’’dom” där ’’dom” inte passar in i den svenska, vita normen som 
rasifieringsteorin tar upp. Det blir svårt för ’’dom” att ses som en del av svenskheten. 

4.2 Resultat & analys av kvantitativ innehållsanalys 
Här presenteras resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen av Kicks Facebook-bilder. 

4.2.1 Resultat 
Statistiken visar att man under både 2017 och 2018 ser en stor majoritet av kategorin pale i bilderna på Kicks 
Facebook-sida. Från 2017 till 2018 så skedde en förbättring av inkluderingen av andra hudfärger än den 
ljusaste hudfärgen. Resultatet av innehållsanalysen visar att Kicks i störst grad representerar kategorin pale, 
vilket enligt Kicks (se bilaga s. 23) är det stereotypiska idealet i vårt samhälle, medan resterande kategorier 
visar betydligt lägre siffror. 

4.2.2 Analys 
Då majoriteten av de representerade personerna på Kicks Facebook-bilder hamnar under kategorin pale - 
ljushyade, till stor del med typiskt skandinaviskt utseende, så skapas en obalans som knyts ihop med teorin om 
rasifiering i vårt samhälle. Människor med mörkare hudfärg (copper och raven) och ett utseende som skiljer 
sig från det ideal som Kicks visar upp saknar representation i deras kanaler, vilket leder till ett utanförskap. Vi 
har som människor ett behov av att kunna identifiera oss i vår omgivning och om vi saknar möjlighet till att 
göra det så skapas en känsla av att man inte accepteras av sin omgivning. (Raselekoane, 2008). Kicks bidrar 
till detta problem genom att inte ha en balanserad representation av olika etniciteter.  

Bilder har i dagens samhälle en stor vikt på grund av den plats som kommersiella medier upptar i våra 
vardagliga liv. Mediet fotografi är nyttjat mer än det har varit under någon annan tidsperiod och fortsätter 
ständigt att växa (Irvine, 2012). Representationen av rasifierade personer i media i västerländska samhällen är 
till att börja med alldeles för liten. Dessutom så representeras denna grupp ofta i ett negativ ljus. Detta bidrar 
till en försämrad självkänsla hos gruppen rasifierade personer, då en positiv representation till stor del saknas 
(Martins & Harrison, 2011). Ett exempel på positiv representation är till exempel reklambilder som de Kicks 
förmedlar till sina kunder, vilket gör det problematiskt av detta företag att inte jämna ut fördelningen av 
modellerna på deras bilder. Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar dock att det skett en mindre 

2017 2018 Total Procent

1. Pale 22 20 42 56,76 %

2. Umber 4 11 15 20,27 %

3. Copper 4 4 8 10,81 %

4. Raven 2 7 9 12,16 %

Total 32 42 74 100 %
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ökning på bilderna de väljer att presentera, men majoriteten av deras bilder visar fortfarande upp det gamla 
ideal som bidrar till ett utanförskap hos andra grupper av människor. 
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5. Slutsats & Slutdiskussion

5.1 Slutsats 
Detta kapitel kommer att ta upp slutsatser från uppsatsens resultat. Uppsatsens syfte är att undersöka 
representation av etnisk mångfald i marknadskommunikation inom skönhetsindustrin, med fokus på 
återförsäljaren Kicks. Av resultatet kan man dra slutsatsen att mellan år 2017 och 2018 så har det skett en 
mindre ökning när det kommer till vilken grad Kicks inkluderar mångfald i deras marknadskommunikation. 
Majoriteten av modellerna som ingick i undersökningen för den kvantitativa innehållsanalysen är i hudtonen 
pale och täcker över 50 procent både år 2017 och 2018. 

Slår man samman resultaten från bilderna i den kvalitativa och kvantitativa innehållsanalysen så kan man 
även där tydligt se att den stereotypiska skandinaviska modellen med färgtonen pale (vilket Kicks nämns i 
Kicks hållbarhetsrapport 2017) fortfarande står med en stark majoritet 2018 såsom det även gjorde år 2017. 
Även om resultaten i de båda metoderna som används visar på att det skett en liten skillnad till förbättring 
när det kommer till representation av olika hudtoner mellan åren, så syns ingen markant ökning. Detta trots 
att Kicks upprepade gånger nämnt i deras hållbarhetsrapport år 2017 att de strävar efter att fördela en mer 
jämn färgskala i hudtoner så att deras produkter ska passa fler personer och att fler personer ska känna sig 
inkluderade. 

Resultatet från den kvalitativa textanalysen i Kicks hållbarhetsrapporter år 2017 och 2018 visar liksom 
resultatet i den kvantitativa innehållsanalysen att det knappt blivit någon skillnad i fråga om mångfald när det 
kommer till mängden text i rapporten, däremot så ser man en markant förbättring av bilderna i 
hållbarhetsrapporterna från 2017 till 2018, en större inkludering av mångfald visas upp i modellernas 
hudfärger. Detta indikerar att Kicks visar ansträngning år 2018 och följer upp det som skrivits i 
hållbarhetsrapporten 2017. Samtidigt så uppvisas majoriteten fortfarande av Kicks version av idealet som är 
unga, ljusa kvinnor (se bilaga s. 23). 

5.2 Slutdiskussion 
Det finns många svårigheter med att kategorisera människor efter hudton, vilket blev uppenbart under 
utformningen av kodschemat. Självfallet så finns medvetenheten att hudfärg inte är lika med etnicitet, men 
för att kunna mäta representationen av olika etniciteter i Kicks marknadskommunikation så fanns det inte 
någon annan lämplig metod för att kunna genomföra undersökningen. 

Kicks verkar väl medvetna om det faktum att idealet är unga, ljusa, smala kvinnor och säger att de vill 
motverka detta. Men om man kollar på bilderna de använder sig av så är det motsägelsefullt, då en större 
majoritet av deras modeller är unga, ljusa, smala kvinnor. Möjligtvis är det så att de vill genomföra denna 
förändring stegvis, men det som skrivs i text återspeglas inte alls i deras bildval. 

I texten återkommer Kicks om och om igen till ämnet om mångfald och representation. Ändå kan man bara 
genom att gå in i en Kicks-butik direkt se avsaknaden på smink för personer med mörkare hy. Kicks själva är 
medvetna om detta, men förklarar det genom att efterfrågan är för liten. I det fallet kan man diskutera ifall 
eftersom att de som söker efter till exempel foundation i mörkare nyanser inte vänder sig till Kicks längre, på 
grund av vetskapen att de inte köper in produkterna som de söker till sina butiker. Dessutom så är 
representationen av mörkare modeller i deras reklam avsevärt mindre än av ljusare modeller, vilket till följd 
leder till att personer med mörk hudton inte känner sig inkluderade hos Kicks. 
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Kicks framställer sig som extremt medvetna i textform, men detta återfinns ingen annanstans i deras kanaler. 
Det är ett faktum att det har skett en liten förbättring från 2017 till 2018, men den är långt ifrån tillräcklig för 
att leva upp till orden som de själva uttrycker.  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Bilaga 3 (Kodschema kvantitativ innehållsanalys) 
1. Bilder med modeller i hudtonen pale 
2. Bilder med modeller i hudtonen umber 
3. Bilder med modeller i hudtonen copper 
4. Bilder med modeller i hudtonen raven 

Regler för kodschemat i den kvantitativa innehållsanalysen:  
Dessa regler sattes för att avgränsa urvalet av bilder i den kvantitativa innehållsanalysen. 
- Endast stillbilder 
- Inga videor, inga GIFs 
- Endast bilder med 1-2 personer 
- Om samma person visas flera gånger på en bild så räknar vi det som en person 
- Även om det är samma person på två olika bilder så utgår vi ifrån de enskilda bilderna 
- Vi kodar bara bilder som inkluderar personer 
- Vi kodar endast bilder som avbildar ansikten 
- Vi inkluderar bilder av t.ex. läppar, ögon, så länge man kan se hudfärgen tydligt 
- Inga svartvita bilder 
- Inga telefonbilder 
- Inga re-posts 
- Inga screenshots på t.ex. youtube-videor 
- Inga handbilder 
- Inga bilder av personer med ansiktsmask 
- Även om det är samma bild två gånger så räknas båda bilderna 
- Inga extremt redigerade eller bilder med ljusfilter 
- Bilder från Kicks Facebook-sida: foton från tidslinjen 

Bilaga 4 (Kodschema kvantitativ innehållsanalys) 
1. Bilder med modeller i hudtonen pale 
2. Bilder med modeller i hudtonen umber 
3. Bilder med modeller i hudtonen copper 
4. Bilder med modeller i hudtonen raven 

Regler för kodschemat för den kvalitativa innehållsanalysen:  
Dessa regler sattes för att avgränsa urvalet av bilder i den kvantitativa innehållsanalysen. 
- Endast stillbilder 
- Inga videor, inga GIFs 
- Om samma person visas flera gånger på en bild (bild–collage) så räknar vi det som en person 
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- Även om det är samma person på två olika bilder så utgår vi ifrån de enskilda bilderna 
- Vi kodar bara bilder som inkluderar personer 
- Vi kodar endast bilder som avbildar ansikten 
- Vi inkluderar bilder av t.ex. läppar, ögon, så länge man kan se hudfärgen tydligt 
- Inga svartvita bilder 
- Inga telefonbilder 
- Inga re-posts 
- Inga screenshots på t.ex. youtube-videor 
- Inga handbilder 
- Inga bilder av personer med ansiktsmask 
- Även om det är samma bild två gånger så räknas båda bilderna 
- Inga extremt redigerade eller bilder med ljusfilter 
- Bilder från Kicks Hållbarhetsrapport 2017 och 2018
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