
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medier och skönhetsideal 
 

En studie om skönhetsidealens påverkan på mörkhyade kvinnor i 
Sverige 

Sainabou Bright och Sara Abu-Abdo 

2016 
 

C-uppsats, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp 
Medie och kommunikationsvetenskap 

Informatörsprogrammet 
Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) 30hp 

 
Handledare: Liudmila Voronova 

Examinator: Eva Ekstrand 



 

 

Abstract  

Developments in recent decades has led to a change in the way that people in any 

country tended to look very similar to each other, since people now have an ability to 

move further from the place they were born. There has also been a development in the 

way information is transmitted between people, thanks to inventions such as 

photography, moving images and a high techonologic system of transmission of these 

images. This has created a “media society” in which media has a very large role in 

peoples lives. Even though the appearance-norms in many countries are getting looser, 

there is still indications of a so called whiteness-norm being upheld in many western 

societies. People with “non-white” appearences are still being perceived as “outsiders” 

in many ways. In this essay we will examine the role that media plays in upholdning 

this type of norms. We will do so by interviewing those who are affected, dark-skinned 

people that grew up in Sweden.    

 

Key-words: Beaty ideals, Media, Whiteness Standard, Dark-skinned in Sweden, 

Intersectionality    

 

Sammanfattning  

Samhällsutvecklingen under senare århundraden har lett till både att det tidigare så 

homogena “normala utseendet” hos människor som lever i olika delar av världen har 

ruckats upp genom människors möjligheter att flytta längre sträckor. Vi har även sett en 

utveckling inom överföringen av information människor emellan där fotografi, rörliga 

bilder och högteknologiska system för överförandet av dessa bilder mellan olika sändare 

och mottagare har skapat ett s.k. mediesamhälle där mediernas roll i våra liv är mycket 

stor. Trots denna utveckling kan det fortfarande upprätthållas samhällsnormer som gör 

att människor med vissa utseenden görs till “främlingar” i sina egna hemländer baserat 

på just deras utseende. Vi vill i denna uppsats undersöka mediernas roll i att upprätthålla 

en s.k. vithetsnorm. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med de som 

själva har upplevt effekterna av detta, nämligen mörkhyade människor som växt upp i 

Sverige.  

 

Nyckelord: Skönhetsideal, Vithetsnorm, Media, Mörkhyade i Sverige, 

Intersektionalitet    

 



 

 

Förord  

Vi vill tacka alla som varit inblandade i processen med att skapa denna uppsats. Vår 

handledare Liudmila Voronova som varit till mycket hjälp med sina råd, alla som ställt 

upp på intervjuer och delat med sig av sina åsikter och upplevelser. Vi vill även tacka 

informanterna som öppnat sig och delat med sig av sina erfarenheter. Ämnesvalet i 

denna uppsats är något som ligger författarna varmt om hjärtat och vi anser att det är ett 

aktuellt ämne, då unga kvinnor ofta mår dåligt p.g.a. skönhetsidealen som medierna 

förmedlar. Studien är en fortsättning på den studie vi genomförde i vår B-uppsats, 

”Medier och Skönhetsideal – En studie om skönhetsidealens påverkan på unga kvinnor 

med fokus på etnicitet”.   

 

Vi har delat upp arbetet mellan oss. Idén och planeringen har vi kommit fram till 

tillsammans. Sainabou har haft ansvar för skrivandet av inledningen, 

problemformuleringen, syfte och frågeställningen, tidigare forskning samt 

resultatdiskussionen. Sara har ansvarat för dispositionen, definitionen av uppsatsens 

huvudbegrepp, teorin samt metodavsnittet. Bortsett från denna huvudsakliga uppdelning 

har vi självklart diskuterat oss fram tillsammans och hjälpt varandra om det behövts.  

 

Sainabou Bright & Sara Abu-Abdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ....................................................................................................................... 5 
1.1 Uppsatsens disposition ............................................................................................ 6 
1.2 Problemformulering ............................................................................................... 7 

1.3 Syfte och frågeställning .......................................................................................... 7 

1.4 Avgränsningar ......................................................................................................... 7 

1.5 Definition av begreppen mörkhyad, vithetsnorm, integration, skönhet, ideal och 

skönhetsideal ................................................................................................................ 8 

2. Tidigare forskning ........................................................................................................ 9 
2.1 Att vara mörkhyad i Europa ................................................................................. 10 
2.2 Medier och Skönhetsideal .................................................................................... 11 
2.3 Konklusion ........................................................................................................... 12 

3. Teori ........................................................................................................................... 13 

4. Metod .......................................................................................................................... 14 
4.1 Val av metod ......................................................................................................... 14 
4.2 Urvalsgrupp och genomförande av intervjuer ...................................................... 16 

4.3 Tematisk analys .................................................................................................... 17 
4.4 Etiska överväganden ............................................................................................. 18 

4.5 Självreflektion ...................................................................................................... 19 
4.6 Metoddiskussion ................................................................................................... 20 

5. Resultatdiskussion ...................................................................................................... 22 
5.1 Skönhet och Skönhetsideal ................................................................................... 22 

5.2 Medias roll ............................................................................................................ 23 
5.3 Avslutande diskussion .......................................................................................... 25 
5.4 Jämförelse med B-uppsatsen ................................................................................ 27 

5.5 Slutsats .................................................................................................................. 27 
5.6 Fortsatt forskning .................................................................................................. 27 

6. Källförteckning ........................................................................................................... 29 

7. Bilaga 1 ....................................................................................................................... 32 

 



 

5 

 

1. Inledning 
 

 

Längre bakåt i tiden var det mer ovanligt än idag att resa långt ifrån den plats man 

föddes på. Detta medförde, i och med att man ärver sina fysiska drag ifrån sina 

biologiska föräldrar, att vissa typer av utseenden blev ”normala” på vissa platser. I norra 

Europa var det vanligare med ljusare skinn och hår medans det i exempelvis Afrika 

söder om Sahara var vanligare med en mörkare hudfärg. Under de senare seklerna har 

möjligheterna att flytta längre sträckor ökat, bl.a. var andelen personer i Storbritannien 

som var födda utomlands ca 12% år 2011 jämfört med ca 2% år 1921 och ännu mindre 

dessförinnan (Migrationwatch UK, 2014), och detta har även medfört en större 

utseendemässig mångfald på de platser många människor valt att flytta till. Dock lever 

normerna kvar, de flesta människor i Sverige bär fortfarande på de ljusare dragen och 

för den som växer upp i detta land med ett annorlunda utseende är det lätt att känna sig 

annorlunda eller onormal. 

 

Vi människor bär ofta på en önskan om att ”passa in” och vara omtyckta. Detta kan 

gälla flera saker, däribland vårt utseende. En uppfattning om hur man ”ska se ut” för att 

vara vacker, ett s.k. skönhetsideal, kan uppstå redan i unga åldrar (Behdjou, 2004). 

Denna bild kan komma från flera håll, människorna runt omkring sig kan spela en roll. 

1800- och 1900-talens framsteg inom fotografi och rörliga bilder som blivit mer och 

mer förekommande i våra liv har nu även gjort att vi kan forma dessa uppfattningar om 

det ”normala” och ”vackra” utifrån påverkan ifrån dessa medier.  

 

Dessa två ”normkällor”, människorna omkring oss och media, kan även verka 

gemensamt. Människorna runt omkring oss som formar våra skönhetsideal, kan i sin tur 

vara påverkade av medierna. Mediernas förmedlade skönhetsideal kan bottna i vilken 

bild av skönhet och normalitet som producenterna fått förmedlade till sig under sina liv, 

etc. Att media har en påverkan på individers bild på sitt eget utseende är något som har 

påvisats, mer om detta under rubriken “tidigare forskning”. 
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1.1 Uppsatsens disposition  
 

 

I första kapitlet, Inledning beskriver vi varför valt att skriva om just detta ämne och vad 

som intresserar oss. Vidare beskriver vi syftet och studiens frågeställning samt 

problemformuleringen och slutligen studiens avgränsningar. 

 

I kapitlet Tidigare forskning följer en redogörelse för den tidigare forskningen, om 

mörkhyade människors upplevelser av att leva och växa upp i ett europeiskt land som 

Sverige Vidare berörs frågan om mediers påverkan på skapandet av skönhetsideal och 

människors egen syn på sitt utseende.  

 

I kapitlet Teori följer en beskrivning av studiens valda teori, intersektionalitet samt en 

definition av begreppen mörkhyad, integration, ideal, skönhet och slutligen 

skönhetsideal. 

 

I kapitlet Metod beskriver vi studiens metod och hur studien genomförts, en 

redogörelse för intervjun. Det följer även en beskrivning av vår urvalsgrupp samt 

resultat av studiens urval. avslutningsvis finns studiens metoddiskussion där val av 

metod diskuteras. 

 

I kapitlet Resultatdiskussion diskuteras studiens resultat med anknytning till vår valda 

teori samt tidigare forskning. Avslutningsvis följer en beskrivning av studiens slutsatser 

samt fortsatt forskning.  
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1.2 Problemformulering 
 

I denna studie vänder vi oss till de individer som växt upp, under i alla fall större delen 

av sitt liv, i Sverige och samtidigt haft en mörkare hudfärg som gjort att de varit 

utseendemässigt avvikande från det normala i denna del av världen. För att förtydliga 

ytterligare menar vi alltså människor som har en närliggande familjebakgrund i antingen 

Afrika söder om Sahara eller de bland de människor i Karibien och andra delar av 

Amerika som längre bakåt i tiden kan spåra sina rötter till den Afrikanska kontinenten. 

Vi vill ta del av deras erfarenheter av denna livsresa och framför allt undersöka vilken 

roll de upplevt att medierna spelar i detta sammanhang.  

 

Eftersom att media påverkar mycket av människors utseendemässiga självbild, och det i 

Sverige är betydligt vanligare med exempelvis ljusare hud och rakare hår, vilket bör 

synas även i media, så borde detta ha en särskild påverkan på de individer som av rent 

genetiska skäl har svårt att leva upp till dessa skönhetsnormer. Därför har vi valt att 

rikta in oss till den utvalda populationen. Vi tror att dessa personer kan ha mycket 

användbara kunskaper att förmedla om ämnet eftersom dessa frågor alltid varit en del av 

deras liv och att de därför kan ha väldigt genomtänkta och bra synpunkter att förmedla. 

Studien kommer att ge en djupgående förståelse för hur medierna och deras förmedlade 

skönhetsideal kan påverka mörkhyade kvinnor i Sverige, och bidra till att nyansera den 

bild som redan finns baserad på tidigare studier.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Frågeställning: Vilken roll spelar media för svenska mörkhyade kvinnors syn på sitt 

eget utseende?  

 

Studien syftar till att bidra med nya perspektiv till de diskussioner som förs kring 

medier, skönhetsideal och integration.  

 

1.4 Avgränsningar  
 

Studien är avgränsad till att innefatta kvinnor som är födda eller levt större delen av sitt 

liv i Sverige och dessutom har minst en förälder ifrån Afrika söder om Sahara eller 

Karibien. Kvinnor eftersom vi inriktar oss på att undersöka skönhetsideal som kan vara 

olika mellan män och kvinnor och vi vill fokusera på att få en djupare förståelse snarare 
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än en bredare studie av även män. Att man ska ha levt länge i Sverige är ju nödvändigt 

för att ha samlat på sig tillräckligt med erfarenheter på området, och slutligen vill vi ha 

en bra definition av vem som vi räknar som “mörkhyad” och därav avgränsningen av 

föräldrarnas bakgrund. 

 

1.5 Definition av begreppen mörkhyad, vithetsnorm, integration, skönhet, 

ideal och skönhetsideal 

 

Mörkhyad 

Att exakt, och på ett vetenskapligt sätt, definiera vem som ingår i begrepp mörkhyad 

och inte kan vara en inte helt enkel sak att göra, något som bl.a. Adeniji (2010) 

reflekterar över. “Mörkhyad” är ju på många sätt ett relativt begrepp, och om inte den 

hudfärg som är den ljusaste på jorden skulle finnas skulle ju många människor som idag 

upplevs som mörkhyade plötsligt anses väldigt ljushyade, och den som uppfattas som 

mörkhyad i Sverige kan uppfattas som ljushyad i exempelvis Afrika söder om Sahara. 

Vi tror att de flesta i Sverige har en ganska liknande uppfattning om vad som menas 

med mörkhyade personer. Men eftersom detta inte kan tas för givet gör vi ändå ett 

försök att tydligare definiera den population vi riktar oss mot. Vi har i vår studie valt att 

intervjua människor som har någon närliggande familjebakgrund i Afrika söder om 

Sahara, eller bland de grupper i Amerika, bl.a. Karibien, som längre bakåt i tiden har 

sina rötter i Afrika. I detta begrepp ingår ofta andra drag, utöver själva hudfärgen, som 

kan upplevas som avvikande i ett nordeuropeiskt land som Sverige, så som exempelvis 

den mycket mindre raka hårtyp som dessa människor ofta bär på. 

 

Vithetsnorm 

Vithetsnorm har på senare tid uppmärksammats, den utgår från att vit hudfärg är det 

normala i samhället. Andra hudfärger än den vita nonchaleras inom vithetsnormen och 

normen kan handla om plåster och smink som endast anpassas för personer med ljus 

hud. Det kan även handla om läkare som inte kan känna igen olika utslag på mörkhyade 

personer (Språktidningen, 2015). 

 

Skönhetsideal (skönhet och ideal) 

Skönhet är ett svårdefinierat begrepp och forskare har genom åren försökt komma fram 

till en definition av begreppet utan att lyckats. Enligt Nationalencyklopedin är skönhet 
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ett värdeladdat begrepp som används inom skiftande betydelser. Begreppet skönhet var 

under antiken utmärkande för något där ingen detalj kunde läggas till eller tas bort, utan 

att helheten skulle förstöras. Enligt Nationalencyklopedi är ideal något önskvärt, 

förebildligt och ofta något ouppnåeligt. Eftersom att begreppet skönhetsideal inte har en 

klar definition har vi kommit fram till en egen definition utifrån definitionen av 

begreppen skönhet och ideal. Skönhetsideal kan i denna mening betyda den önskvärda 

förebildliga skönheten som ofta kan vara ouppnåelig. Med andra ord ett ideal som 

upplevs komma utifrån omvärlden, “de andra”, “samhället” etc. och inte nödvändigtvis 

det som man själv tycker är det vackraste. Dock finns det en risk för att man 

internaliserar dessa ideal och alltså anser att “det är så det är” eftersom man tror att det 

är så andra tänker (Nationalencyklopedin, 2016; Illustrerad vetenskap, 2002). 

 

Integration 

Integration (integrering) är en process som leder till att skilda enheter förenas, detta 

inom samhällsvetenskapen. Termen integration kommer bland annat till användning när 

ett samhälle bildas och bevaras eller även när flera samhällen förenas med varandra till 

en större enhet, exempelvis europeisk integration. Det förekommer två olika 

förklaringar inom den klassiska samhällsvetenskapen till hur och varför samhällens 

olika delar är och förblir förenade. Den första förklaringen är att integrerade  samhällens 

medlemmar har gemensamma värden som är förmedlande genom skola, religion och 

massmedier. Den andra bygger på att integration är en effekt av arbetsdelning eller 

specialisering. Termen integration används i studier av internationell migration och 

etniska relationer för att beteckna sociala processer vilka minoriteter, exempelvis när 

invandrare etniska grupper slussas in och blir delaktiga av det nya samhället de flyttat 

till. Detta gäller allt från deras vardagliga sociala, kulturella politiska liv till deras 

arbets- och bostadsmarknad (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

2. Tidigare forskning 
 

 

I detta kapitel redogör vi för den tidigare forskningen inom de viktigaste 

forskningsfälten för denna studie, nämligen det relativt outforskade ämnet om 

mörkhyade människors upplevelser av att leva och växa upp i ett europeiskt land som 

Sverige, samt frågan om mediers påverkan på skapandet av skönhetsideal och individers 

syn på sitt eget utseende. 
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2.1 Att vara mörkhyad i Europa 
 

Detta är inte ett väldigt stort forskningsfält men fler och fler studier börjar genomföras 

på ämnet, kanske bl.a. i takt med att allt fler mörkhyade européer rekryteras till att 

forska vid de högra akademiska institutionerna. Här redogör vi för den tidigare 

forskningen på ämnet, framför allt inom Sverige. Ylva Habel, som är lektor vid 

institutionen för kultur och lärande vid Södertörns Högskola, har givit ut flera 

publikationer kring detta ämne. I hennes artikel ”Whiteness Swedish Style” från 2008 

beskriver hon bl.a. sina egna erfarenheter av att växa upp som mörkhyad i Sverige sedan 

1960-talet, och hennes hållning i frågan är att hudfärgsrelaterade frågor ogärna 

behandlas av den vita majoriteten i Sverige, som ofta inte vill kännas vid att det skulle 

kunna vara ett problem att vara mörkhyad i dagens Sverige (Habel, 2008). Denna 

uppfattning delas av Anna Adeniji, som är vikarierande lektor i genusvetenskap vid 

samma högskola. Hon framför i artikeln ”Jag har aldrig sett dig som svart” att den som 

påstår att ens mörka hudfärg kan medföra problem med t.ex. diskriminering ofta riskerar 

att betraktas som antingen paranoid eller ”den verkliga rasisten”.  

 

Båda dessa författare är födda och uppväxta i Sverige med en svensk och en afrikansk 

förälder, och har därför upplevt att de ”passar in” i svenskheten på alla sätt utom just sin 

mörkare hudfärg. De delar dock erfarenheten att detta varit fullt tillräckligt för att det 

ska uppstå oräkneliga situationer då deras ”annorlundhet” har påtalats på olika sätt. 

Adeniji nämner även den brist på mörkhyade människor hon upplevt i de akademiska 

sammanhang där hon själv medverkat och då ofta varit den enda med mörkare hudton. 

Detta, i kombination med den brist på erfarenheter som gör att ljushyade människor ofta 

inte uppfattar frågan om hudfärg som ett problem, kan förklara varför det inte forskats 

mer inom ämnet tidigare i Sverige (Adeniji, 2010). Habel nämner även det viktiga i att 

ta upp dessa frågor eftersom det ofta, särskilt bland de människor som inte påverkas, 

finns en tendens att inte känna till, eller förneka, hur pass begränsande det kan vara att 

inkluderas i vissa kretsar, såsom exempelvis arbetsplatser, nattklubbar etc. när man har 

en mörkare hudfärg (Habel, 2008). Frågan är alltså viktig att lyfta. 

 

En amerikansk studie av Erynn Masi De Casanova på unga kvinnor i bl.a. Ecuador, 

Jamaica och USA visar bl.a. att många kvinnor i dessa länder tycks idealisera de drag 
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som anses mer ”vita”. Samma tecken framgår i andra studier som visar att mörkhyade 

kvinnor ofta uppfattar drag som är mer liknande det typiskt europeiska utseendet såsom 

ljusare hud, smalare näsa, rakare hår, som mer vackra och önskvärda. Bl.a. de s.k. 

”docktesten” från 1947 och 2006 som visade att mörkhyade amerikanska barn i hög 

utsträckning uppfattade en ljushyad docka som vackrare än en mörkhyad kopia (Bryant 

2013). Detta kan ses som empiriska  exempel på den vithetsnorm som bl.a. den engelska 

forskaren vid University of London, Sarah Ahmed, tar upp i sin artikel ”A 

Phenomenology of Whiteness”. Masi De Casanova tar även upp att denna idealisering 

av ”det vita” är något som inte är tillräckligt utforskat, möjligen av rädsla för vad 

resultaten skulle kunna implicera (Casanova, 2004).  Susan L. Bryant tar även upp de 

negativa effekter på den mentala hälsan som en internalisering av de europeiska 

skönhetsidealen kan ha på mörkhyade kvinnor (Bryant, 2013).  

 

Vi har i vår genomgång av den tidigare litteraturen på området inte hittat någon stor 

mängd av forskning på området, och inte några kvalitativa studier som studerar 

mörkhyade kvinnor i Sveriges egna upplevelser av mediernas påverkan på deras egen 

syn på sig själva i en västerländsk kontext. Liknande studier har dock genomförts i 

USA, vilka visar på en internalisering av europeiska skönhetsnormer hos afro-

amerikanska kvinnor. Mer om detta i avsnittet om medier och skönhetsideal. Vi har 

dock stor anledning att misstänka att en liknande internalisering av europeiska 

skönhetsideal äger rum även bland mörkhyade kvinnor i Sverige, vilket bl.a. det stora 

antalet frisersalonger som specialiserar sig på att sy in långt, rakt hår kan vara ett tecken 

på.  

 

2.2 Medier och Skönhetsideal 
 

Forskning har även gjorts på ämnet om medias påverkan på skönhetsideal, dock oftast 

med fokus på frågan om den ideala vikten. Det har i alla fall påvisats  (Romo et al., 

2015) att unga kvinnor hämtar sina uppfattningar om det ideala utseendet bl.a. från 

kvinnliga kändisar i media. En amerikansk studie på unga mexikansk-amerikanska 

kvinnor i Kalifornien visar att 63% av dessa upplever media som en viktig källa till 

information om skönhetsideal, bl.a. nämns Beyonce och Kim Kardashian som ett slags 

förebilder för hur de unga kvinnorna i studien uppfattar den ”perfekta kroppen” (Romo 

et al., 2015). Studier på europeisk-amerikanska kvinnor visar att det finns en stark vilja 

att leva upp till det, ovanligt långa och smala, utseende som fotomodeller i media har. 
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Samma studier visar även att afro-amerikanska kvinnor tycktes vara relativt mindre 

påverkade av just smalhetsidealet (Jefferson och Stake, 2009). Studier har även visat att 

medier ofta förmedlar budskapet till unga kvinnor att utseendemässig skönhet är av stort 

värde. Bl.a. så är reklambudskap riktade till kvinnor i tonårsmagasin och på TV till 81 

respektive 70% reklam för skönhetsbaserade produkter (Gordon, 2008).  

 

Det har spekulerats bland forskare, baserat på olika studieresultat, att mörkhyade 

kvinnor i USA tenderar att i lägre utsträckning påverkas av ljushyade 

mediepersonligheter och istället mer påverkas av de mörkhyade kvinnor som syns i 

media, p.g.a. att de tros identifiera sig i högre utsträckning med dessa. Bland mörkhyade 

kvinnor i amerikanska media har en större variation funnits då det kommit till 

kroppsform, men dock har dessa visat en högre grad av ”sexualisering” av sig själva 

vilket även detta kan ha en negativ inverkan på de unga kvinnor som har dessa kändisar 

som förebilder. Det har även visats att de mörkhyade ungdomar som rapporterat att de 

tittat mer på sexualiserade musikvideor har visat på mer stereotypiska och ytliga 

uppfattningar  om könsroller och skönhetsideal (Gordon, 2008).  

 

2015 genomförde även författarna till denna uppsats en annan uppsats med fokus på 

samma ämne med namnet “Medier och Skönhetsideal - en studie om skönhetsidealens 

påverkan på unga kvinnor med fokus på etnicitet”. I denna studie kom vi bl.a. fram till 

att en majoritet av respondenterna känner sig negativt påverkade av de skönhetsideal de 

upplever ifrån sin omgivning och att en majoritet dessutom inte anser att de 

skönhetsideal de upplever innefattar alla hudfärger lika mycket.  

 

2.3 Konklusion 
 

Den tidigare forskningen visar att mörkhyade människor som växt upp i Sverige ofta 

bär på upplevelser av att inte helt och hållet passa in i den miljö som de ändå har växt 

upp i och kallar sitt hem. Forskningen visar även att unga kvinnors självbild ofta 

påverkas av vad de ser i medierna, som blir en källa till deras uppfattning om vad som 

är det bästa sättet att se ut på, det s.k. skönhetsidealet. En kunskapslucka går dock att 

identifiera i kombinationen av dessa två ämnen. Med andra ord frågan om hur unga, 

mörkhyade kvinnor som växt upp i Sverige får sin självbild påverkad av vad de ser 

medierna.  
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3. Teori 
 

 

Vi kommer i detta kapitel redogöra för intersektionalitetsteorin   

 

De los Reyes och Mulinari skriver i sin bok Intersektionalitet: kritiska reflektioner över 

(o)jämlikhetens landskap att intersektionalitet är, en teori, ett begrepp och ett 

analysverktyg. Intersektionalitet har enligt de egenskaperna att synliggöra och 

problematisera samverkan mellan maktstrukturer. Dessa maktstrukturer baseras på flera 

kategorier av diskrimineringsgrunder bland annat klass, kön etnicitet, ålder. Som teori 

har intersektionalitet syftet att lyfta fram olika strukturer av maktöverordning som 

bygger på och bevarar ojämlikheten i samhället. Just därför har forskare som analyserar 

maktutövande och ojämlikhetsskapande utifrån den samtidiga verkan av 

kategoriseringar som är baserade på klass, kön, ras/etnicitet och sexualitet ett intresse 

för intersektionalitet som ett teoretiskt perspektiv (de los Reyes & Mulinari 2005; de los 

Reyes, 2005). 

 

Begreppet intersektionalitet har teoretiskt kommit till i skärningspunkt mellan 

postmodern feministisk teori, postkolonial teori, Black feminism teori och queer-teori. 

Afrikansk- amerikanska forskare har tolkat intersektionalitetsbegreppet i samband med 

att belysa den relation som finns mellan genus och etnicitet/ras(Lykke, 2003). 

 

Pulina de los Reyes (2005) menar att vara ”svensk” inte kan betraktas som ett 

nödvändigt tillstånd som motsvaras av fenotypiska drag, hur man uppför sig, historiska 

rötter eller kulturella värderingar. Inte heller är det tillräckligt att man är svensk 

medborgare eller att man är född och uppvuxen i Sverige för att bli sedd och accepterad 

som ”svensk”. De los Reyes menar att ett intersektionellt perspektiv problematiserar hur 

olika relationer av underordning samverkar i skapandet av förtryck och utsatthet. 

Det intersektionella perspektivet berör frågor så som hur makt och ojämlikhet vävs in i 

olika uppfattningar om exempelvis vithet och könstillhörighet genom att nya markörer 

ständigt skapas som gör skillnad mellan ”vi” och ”dem” till meningsfulla sociala koder. 

Det ställs även frågor om hur exkludering och inkludering verkar i det nationella 

rummet men även också i akademiska  diskurser om makt. De los Reyes (2005) ser inte 

intersektonalitet som en teori om makt och diskriminering utan som ett perspektiv som 
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relaterar en förståelse av maktutövande som sammansatt och instabilt till åtskiljande 

processer. 

 

Intersektionalitet hjälper till att bättre förstå vilken roll etniska medier har inte bara 

inom samhällslivet utan även för interkulturell dialog och könsrelationer inom 

mediebranschen. Teorier som relateras till samverkade system av dominants tillåter oss 

att förstå hur andra människor kämpar med identiteter. Det intersektionella perspektivet 

tillåter oss att uppfatta etniska mediers rasrelationer, men även genusrelationer. Det är 

även ett viktigt analytiskt och konceptuellt verktyg för att möjliggöra för oss att förstå 

kön, ras och klassdimension av olika sociala identiteter i omvandling, speciellt de som 

återspeglas i media (Rigoni, 2012). 

 

Media har en central roll för förståelsen av samtida intersektionalitet och även till 

analysen av postmoderna och postkoloniala förbindelser av ojämlikhet. Media 

underlättar dock inte bara spridningen av diskurser. Massturism, massmigration och 

globalisering har producerat alla typer av nya möten och konfrontationer mellan 

människor med olika bakgrunder. Media har en roll att ge central resurs för att förstå 

dessa erfarenheter och komma till rätta med de ”andra” som presenteras för oss av 

modernitet och globalisering (Hamid-Turksoy, van Zoonen & Kuipers, 2014). 

 

4. Metod 
 

 

Under metodavsnittet presenterar vi det tillvägagångssätt som har använts och hur 

arbetet genomförts. Vidare följer en självreflektion samt metoddiskussion.  

 

4.1  Val av metod 
 

Författarna till boken Metodbok för medievetenskap (2004) skriver att kvalitativa 

intervjuer är en av många ansatser bland kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap 

och humaniora. Dessa intervjuer an ge upphov till båda kvantitativa och kvalitativa data 

och därmed kan kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras. 
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I boken finns en lista med kvalitativa intervjuers fördelar som lyder enligt följande: 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen. 2004, s. 156-157) 

 

· Vi kan få information som det annars kan vara svårt att få tillgång till. 

· Vi kan kartlägga processer och sociala relationer. 

· Vi kan få kommentarer till och bekräftelser/vederläggning av data från      

andra källor. 

· Vi kan prova egna hypoteser och kunskapsmodeller under intervjuns 

gång. 

· Vi kan få tillgång till aktörernas samtalssätt och begreppsapparat. 

· Vi kan kombinera metoden med andra kvalitativa och kvantitativa 

ansatser i intervjun och forskningsprojektet. 

 

 

Enligt Kristen Ringdal är kvalitativa intervjuer samtalsintervjuer där avsikten med dessa 

intervjuer är att hämta information eller bli informerad av intervju objektet (Østbye et 

al., 2004). 

 

Inom kvalitativa metoder finns en rad olika former av intervjuer och det vanligast 

förekommande är att man skiljer mellan ostrukturerade semistrukturerade och 

strukturerade intervjuer. Ringdals beteckning innefattar ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Med ostrukturerade intervjuer menas det att tema och 

frågor är till dels definierad på förhand. Dessa intervjuer använda bland annat när man 

som intervjuare vill bygga upp kännedom om förhållanden som forskaren inte har 

överblick över. Detta till skillnad från Semistrukturerade intervjuer där man på förhand 

har definierat de teman som utfrågningen gäller. Semistrukturerade intervjuer ger stor 

flexibilitet eftersom man som intervjuare har möjlighet att ställa följdfrågor, detta gäller 

även ostrukturerade intervjuer ( Østbye et al., 2004). 

 

Vi har i denna studie använt oss av en kvalitativ metod, närmare sagt semistrukturerade 

intervjuer. För att få svar på mörkhyade kvinnors åsikter kring dagens skönhetsideal och 

om de anser att media påverkar skönhetsidealet så har vi valt att utföra kvalitativa 

intervjuer. Genom dessa intervjuer kunde vi nå fram till den målgrupp som var 

lämpligast för vår studie och sedan få resultat som analyserats närmare. Vi valde att 
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utföra intervjuer på grund av att vi ansåg att vi genom dessa skulle kunna fokusera på en 

informant i taget och därmed få utförligare svar. Vi skulle även kunna använda oss av 

en kvantitativ enkätundersökning med fasta svarsalternativ dock ansåg vi att vi genom 

kvalitativa intervjuer skulle komma djupare in i ämnet och få mer utförligasvar. För att 

få svar på vår frågeställning har överfört vår frågeställning till 15 intervjufrågor där 

informanterna fått svara utförligt. 

 

4.2 Urvalsgrupp och genomförande av intervjuer 
 

Genom vår studie ville få svar på mörkhyade kvinnors syn på dagens skönhetsideal och 

medias påverkan men även huruvida de anser sig passa in eller inte. Därför så var just 

mörkhyade kvinnor den lämpligaste målgrupp enligt oss eftersom att vi genom dem kan 

få svar på vår frågeställning. Vi valde att enbart inrikta oss till kvinnor på grund av att 

manliga och kvinnliga skönhetsideal kan vara så pass skilda från varandra och denna 

studie var avsedd att vara mer djupgående, d.v.s. rikta in sig mot en mer specifik 

målgrupp. Då även vår tidigare studie på ämnet var riktad mot kvinnor, vi själva är 

kvinnor och har bäst tillgång till kvinnliga informanter, så föll det sig naturligt att rikta 

in även denna studie mot just kvinnor. 

 

Vi använde oss av ett så kallat snöbollsurval, vilket innebär att intervjun sker med en 

person man fått kännedom om  och som har erfarenheter eller upplysningar  som är 

intressanta. Vidare frågar man informanten om namn på personer som kan ge ytterligare 

information om ämnet. (Ahrne & Svensson, 2011). Bland de informanter vi själva 

kände till fanns det de som kunde leda oss till andra lämpliga personer. Vi kontaktade 

informanterna via telefon och mail, där förklarades vad vår studie handlade om och vi 

frågade ifall de var villiga att ställa upp på att intervjuas. Tid och plats bestämdes och vi 

fick totalt ihop 8 intervjuer, med mörkhyade kvinnor mellan åldrarna 21 och 33 år, som 

i analyskapitlet benämns Informant 1-8. En informant, Informant 1, har genomgått en 

högskoleutbildning vilket de andra alltså inte har. Alla Informanter är hemmahörande i 

Stockholm. Informanterna 5-8 är i åldrarna 21-24 och Informanterna 1-4 är i åldrarna 

25-33. Antingen informanterna själva eller minst en av deras föräldrar är ursprungligen 

ifrån länderna Gambia, Nigeria, Mocambique, Trinidad eller Barbados. All information 

om informanterna kommer inte ifrån själva intervjuerna. Exempelvis utbildningsnivå 

och nationell bakgrund är information som vi redan känt till eller fått veta utanför själva 

intervjusituationen.   
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Intervjuerna innehöll totalt 15 frågor (bilaga 1) som varierade mellan enklare och mer 

djupgående frågor om ämnet. Dessa frågor formulerades utifrån studiens syfte och dess 

frågeställningar. Vi valde att ha enklare basfrågor i början av intervjun och senare löd 

frågor där informanterna fick motivera och förklara sina åsikter mer djupgående. Detta 

hjälpte oss sedan att reflektera och dra generella slutsatser i studiens analysdel utifrån 

resultaten vi fått fram.  Informanterna fick när vi kontaktade de, innan intervjun 

information om vad intervjun skulle handla om. var och varför de skulle intervjuas. De 

tillfrågades även om det var okej att en inspelning skedde i samband med intervjun. 

 

Som tidigare nämnt valde vi att göra semistrukturerade intervjuer just för att vi ville 

komma så nära ämnet som möjligt och få så mycket information som möjligt från 

informanterna. Detta tror vi inte att vi skulle kunna ha fått om vi exempelvis genomfört 

en webbenkät med fasta svarsalternativ. Eftersom att man där som intervjuare inte kan 

få så mycket motiverat av respondenterna. Frågorna var utformade utifrån studiens syfte 

och frågeställning och de var varierande där enklare och djupare svar inkluderades. 

Detta ledde till att vi fick en överblick av just mörkhyade kvinnors åsikter kring 

studiens ämne. 

 

4.3 Tematisk analys 
 

Efter genomförande av intervjuer inom kvalitativa metoder så kommer man till 

bearbetningsdelen. Databearbetning och analys av de material man fått fram utifrån 

intervjuer i forskningssammanhang involverar en tematisk analys, vilket är en metod. 

Tematisk analys används för att organisera och strukturera det datamaterial som man 

samlat in från intervjuarna utifrån olika teman. Dessa teman sammanställs och 

presenteras i diskussionsdelen, som en del av studiens resultat (Dynamic Work 

Solutions, 2013). 

 

Det finns två typer av inriktningar inom den tematiska analysen; induktiv- och deduktiv 

tematisk analys. Inom den induktiva analysen identifierar man olika teman baserade på 

vad som framkommit i datamaterialet, dessa teman identifieras under analysens gång. 

En deduktiv analys är teoristyrd, vilket betyder att man bestämmer teman i förväg innan 

intervjumaterialet analyseras. Man kan säga att dessa teman grundar sig på befintliga 

teorier och forskningsresultat (Dynamic Work Solutions, 2013). 
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Vidare sammanfattas materialet under varje tema och syftet med det är att skapa en 

övergripande bild av det slutliga resultatet från intervjuerna. För att styrka tolkningen av 

resultatet är det lämpligt att inkludera citat under respektive tema-sammanfattning 

(Dynamic Work Solutions, 2013). 

 

För att bearbeta det material vi fått fram har vi använt oss av induktiv analys som 

intervjuteknik. Enligt oss var detta lämpligare på grund av att vi i förväg inte ville styra 

vilka teman som skulle bearbetas utan vi ville forma dessa utifrån det material vi fått 

fram från intervjuerna.   

 

4.4 Etiska överväganden  
 

När man ska utföra undersökningar som berör personer måste man som forskare explicit 

ta ställning till etiska frågor. Enligt Humanistisk-Samhällsvetenskapliga 

forskningsområdet (HSFR) finns riktlinjer som man som forskare bör uppnå. 

Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de 

krav som forskningen bör uppnå. Informationskravet innebär att man som forskare har 

en skyldighet att berätta forskningsuppgiftens syfte till de personer som skall intervjuas. 

Samtyckeskravet innebär att de personer som skall intervjuas har rätt till att själva välja 

ifall de vill delta eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att den intervjuade personens 

uppgifter de lämnar ska behandlas på ett sätt så att deras personliga integritet skyddas. 

Detta kan exempelvis ske om man som projektforskare som handskas med 

personuppgifter, då bör man underteckna någon form av tystnadsplikt. Nyttjandekravet 

innebär att insamlade uppgifter enbart får komma till användning i forskningssyfte 

(Østbye et al., 2004). 

 

I vår studie har vi försökt att fullfölja dessa fyra  krav så gott som möjligt dock så har vi 

upplevt att den del av dessa krav kan vara viktigare att uppnå beroende på hur känsligt 

studiens ämne är. Informationskravet fullföljde vi på alla informanter, alla fick som vi 

tidigare nämnt information om vilka vi var och vad studien handlade om, vilket syfte vi 

hade. Detta skedde när vi tillfrågade de ifall de ville ställa upp på intervjun. 

Intervjupersonerna fick själva bestämma ifall de ville delta eller inte och i vårt fall så 

hade vi inga problem med det och eftersom vi använt snöbollsurvalet så underlättades 

processen för oss. På så vis anser vi att vi uppnått samtyckeskravet. Den information vi 
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fått genom våra intervjuer har enbart använts till vår studie och därmed har även 

nyttjandekravet uppnåtts. Eftersom att vi i vår studie inte behövt ta del av personliga 

uppgifter från intervjupersonerna så har vi exempelvis inte undertecknat någon 

tystnadsplikt och därmed inte följt konfidentialitetskravet. 

 

4.5 Självreflektion  
 

Att vi i denna studie valde att använda kvalitativa intervjuer som metod gjorde att vi 

även hade en större roll än vad vi skulle haft om vi exempelvis valt att göra 

enkätundersökningar. Med detta menar vi som intervjuare, vi skulle involveras mer i 

genom att ha de olika intervjuerna med personer och en del av dessa hade vi aldrig 

träffat tidigare. Detta kan leda till en obekvämlighet eftersom att man ska träffa på 

personer och föra en dialog, speciellt när man har rollen som intervjuare. Får vår del 

gick det väldigt bra att intervjua kvinnorna, dialogen flöt för det mesta på och vi blev 

mer och mer bekväma i rollen som intervjuare.  

 

Kanske uppstod denna bekvämlighet för oss som intervjuare just på grund av att vi 

intervjuade kvinnor men även också på grunda av vårt val av ämne. Skönhet är något 

som berör oss båda och vi intresserar oss för skönhet precis som många andra kvinnor. 

Skönhet och skönhetsideal är ett ämne som diskuterats väldigt mycket den senaste tiden 

och därför valde vi att inrikta oss på etniska frågor, mer specifikt mörkhyade kvinnors 

syn. Av egen kännedom så vet vi personligen att denna diskussion intresserat 

mörkhyade kvinnor och de pratas väldigt mycket om dagens skönhetsideal mellan dem.  

 

Detta känner många inte till och vi märkte även det när personer frågande om vilket 

ämne vi valt att skriva om. Sainabou var med om en händelse på sitt arbete, då en 

arbetskamrat undrade vilket ämne uppsatsen handlade om. När den personen fick 

kännedom om vårt val av ämne blev hon smått överraskad och nämnde att hon inte 

tänkt på att mörkhyade kvinnor inte får lika stor plats i bland annat media. Hon ställde 

även frågan till Sainabou och undrade ifall detta verkligen stämmer, vilket hon var 

skeptisk till. Sainabou valde att inte argumentera för saken utan hon tog med personen 

för att titta ute i butiken på de olika affischer som varje märke har representerat med 

modeller som visar upp produkterna. Samt att de bläddrade i NK tidningen som även 

gör reklam för de olika butikerna samt märkena som varhuset har tillgängligt 

Tillsammans såg de hur många mörkhyade människor som syns på dessa bilder och 
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affischer, det blev då väldigt tydligt att mörkhyade kvinnor  tydligt är under 

representerade- då det endast var två modeller av ca 25 stycken som var mörkhyade. 

Personen öppnade då upp sina ögon och påpekade då att det faktisk stämmer och att hon 

aldrig tidigare uppmärksammat detta.  

 

Det gick bra för oss på nästan alla intervjuer dock så var det en informant som i början 

inte hade några svar på fråga 9-15 och där fick vi som intervjuare hjälpa till för att få 

svar. Detta berodde troligen på att hon till att börja med inte förstod frågorna väl men 

med hjälp fick vi fram svar. Just i denna intervju fick vi som intervjuare ta mer plats 

genom att förklara frågorna. Annars så har intervjuerna gått väldigt bra till och vi kunde 

uppnå vårt mål med intervjuerna, vilket var att få in så mycket material som möjligt för 

att sedan själva kunna analysera hur mörkhyade kvinnors syn på dagens skönhetsideal 

är och vilken roll media har.  

 

4.6 Metoddiskussion 
 

Den kvalitativa metoden vi har använt oss av har gett oss en bred och djupgående bild 

av vad mörkhyade kvinnor anser om dagens skönhetsideal. Även huruvida de anser att 

media påverkar men även också hur media förmedlar mörkhyade kvinnor i sociala 

medier. Att vi använde oss av kvalitativa intervjuer var enligt oss lämpligt just på grund 

av på ett enklare vis kunde nå fram till den målgrupp vi önskat, men även få mer 

djupgående svar. 

 

Fördelen med att använda kvalitativa intervjuer var bland annat att varje informant fick 

svara fritt och utförligt på varje fråga utan att behöva anpassa sig efter fasta 

svarsalternativ, vilka oftast används inom kvantitativa enkätundersökningar. Denna 

metod kunde vi även ha använt oss av för att få svar på studiens frågeställning dock så 

tror vi inte att vi skulle fått fram det material och resultat vi fått genom den kvalitativa 

intervjun. Hade vi använt oss av en kvantitativ enkätundersökning så tror vi inte att vi 

skulle få så pass utförliga och djupgående svar som vi fick via kvalitativa intervjuer. 

Genom att ha fasta svarsalternativ blir det oftast kortfattade svar, men även en hel del 

ja- eller nej frågor. Detta var för oss en av fördelarna med val av metod att använda 

kvalitativa intervjuer underlättade det för oss att få fram ett så djupgående material som 

möjligt, vilket vi ville åstadkomma. 
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Något som vi  dock upplevde var svårare med kvalitativa intervjuer till skillnad från 

kvantitativa, var intervjufrågorna, hur de skulle utformas. Eftersom att vi ville få ut så 

utförliga svar från informanterna fick vi undvika att formulera frågorna på så vis att det 

inte skulle vara ja- eller nej svar. 

 

Fördelen för oss som intervjuare var att vi fick en öppen dialog med informanten, det 

uppstod en direkt interaktion mellan oss som intervjuare och informanten. Vi upplever 

att man oftast får ut mer utav en intervju som man har på plats än att exempelvis att dela 

ut en enkät. Dock så är vi medvetna om att detta kan påverka informantens svar, 

beroende på hur bekväma de känner sig. 

 

Som vi i metodkapitlet nämnt så finns det olika former av intervjuer och de vanligaste 

man brukar skilja mellan är strukturerade, ostrukturerade och strukturerade intervjuer.( 

Østbye et al., 2004). I denna studie valde vi att använde oss av semistrukturerade 

intervjuer, vilket vi ansåg vara den lämpligaste formen för att uppnå studiens syfte och 

frågeställning.  dock skulle man även kunna använda sig av andra intervjuformer. 

Semistrukturerade intervjuer är den mest förekommande formen av intervju, genom den 

följer intervjuaren ett formulär som innefattar ett fåtal öppna frågor som samtalet 

centreras kring. Det är informanten som har största möjlighet att påverka intervjuns 

innehåll och intervjuaren har i uppgift att vara aktiv i sitt lyssnande men även arbeta 

med följdfrågor (Alvehus, 2014). 

 

Detta var vår tanke med att ha semistrukturerade intervjuer, vi ville att informanten 

skulle få tid att svara så utförligt som möjligt vilket i efterhand hjälpt oss när vi börjar 

bearbeta de material vi fått fram. Vi upplevde inte att det behövdes några större 

följdfrågor utan det var mer att vi bad informanten att förklara mer just för att få så 

utförliga svar som möjligt.  

Hade vi exempelvis använt oss av strukturerade intervjuer skulle de intervjuerna tendera 

att bli ytliga med mer kortfattade svar. Denna form av intervju kan komma att påminna 

om en enkät då man oftast har förutbestämda svarsalternativ (Alvehus, 2014). 

 

Urvalet skulle kunna ha blivit ett problem för oss, om inte vi använt oss av det så 

kallade snöbollsurvalet. Eftersom vi hade en specifik målgrupp vi ville nå fram till så 

var det svårt att på egen hand att hitta alla informanter själva. Med snöbollsurvalet 
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kunde vi med hjälp av de informanter vi hade hitta fler personer som skulle vara till 

hjälp för vår studie, vilket vi även gjorde och därmed fick vi omfångsrikare resultat att 

bearbeta. Om man ville uppnå ett bredare perspektiv på hur mörkhyades syn på 

skönhetsidealet och hur media väljer att förmedla det, skulle man kunna ha en större 

målgrupp. Detta genom att exempelvis intervjua både mörkhyade kvinnor men även 

män, dock så valde vi i denna studie att begränsa oss till mörkhyade kvinnor. 

 

Något vi märkte i efterhand, efter att vi genomfört intervjuerna och bearbetat det 

material vi fått fram var att vi skulle ha haft en fråga om utbildning. Detta var något vi i 

början inte trodde skulle behövas dock så märkte vi att en del informanter använda sig 

av olika teoretiska begrepp. På grund av detta så skulle en fråga om utbildning vara 

lämplig. Eftersom att vi var bekanta med några av intervjupersonerna så kunde vi på 

egen hand få svar på om de exempelvis är högskoleutbildade, vilket en av informanterna 

som använda sig av teoretiska begrepp var.  

 

5. Resultatdiskussion  
 

 

I detta kapitel kommer vi analysera och diskutera de olika teman informanterna valt att 

ta upp under intervjuerna. Dessa teman är skönhet och skönhetsideal, med särskilt fokus 

på den hudfärgsrelaterade aspekten av detta, samt mediernas roll i skapandet och 

upprätthållandet av dessa ideal. Vidare kommer fortsatt forskning och en kort 

jämförelse med vår tidigare studie, B uppsatsen. De informanter som svarat i vår studie 

är här benämnda Informant 1-8.  

 

5.1 Skönhet och Skönhetsideal 

 
På frågan om vad skönhetsideal är för informanterna svarade några i termer av att det är 

något som kommer utifrån, samhället eller media. Andra gick mer in på detaljer om 

själva skönhetsidealet, exempelvis att man ska se naturlig eller hälsosam ut och ändå 

vara kurvig. De svarade att skönhet är att exempelvis “uppskatta eller se något som ger 

en positiv känsla. Det kan vara att attraheras av en person, ett konstverk eller musik.” 

(Informant 1), “att fixa sitt utseende och ha bra självförtroende om sig själv” (Informant 

3), “att man är naturligt vacker och inte bryr sig om andras skönhetsideal” (Informant 

5), “känna sig bekväm i sig själv och inte tänka så mycket på vad andra tänker, trivas 
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med sig själv” (Informant 8), överlag var många inne på att skönhet handlar mycket om 

att trivas med sitt eget utseende.  

 

De flesta uppgav även att skönhet var något som intresserade dom och att det är något 

som de lägger ner både tid och pengar på att försöka uppnå. På frågan om det finns 

några skönhetsideal i dagens Sverige nämner de flesta att idealen ständigt ändras men 

att det idag handlar mycket om att ha stora bröst och stor rumpa. En informant, 

Informant1, nämner även den vithetsnorm som tas upp i den tidigare forskningen. En av 

de intervjuade svarar att “idag ska allt vara så perfekt och enligt mig är ingen 

perfekt.”(Informant 6).  

 

På frågan om hur skönhetsidealen bör förändras nämner informanterna bl.a. att 

skönhetsoperationer måste sluta normaliseras, att idealen måste bli mer inkluderande 

och representativa, att människor själva måste sluta bry sig om omvärldens krav och att 

det perfekta idealet måste bort. De svarar dock även att det är “lättare sagt än gjort” att 

ändra på sådana saker. Vi kan betrakta svaren ur ett intersektionalitetsperspektiv och 

utifrån detta säga att informanterna i detta fall är påverkade både av ett mer allmänt 

kvinnligt skönhetsideal, där olika kroppsformer kan vara idealet för dagen och leder till 

att unga kvinnor lägger ner mycket tid och energi på att uppfylla det kvinnliga 

skönhetsidealet. De är även drabbade av den s.k. vithetsnormen, som en av 

informanterna dessutom nämner med egna ord, där deras eget mörkare utseende gör att 

de kan behöva anstränga sig ytterligare för att inkluderas i olika sammanhang. 

 

5.2 Medias roll 
 

På frågan om var de får information om skönhet svarar nästan alla “sociala medier” men 

även andra medier och att det är “så mycket tjat överallt om hur tjejer ska se ut och vilka 

hårprodukter m.m. man ska ha för att nå idealet”(Informant 5). På frågan om mediernas 

roll i att skapa skönhetsideal så är informanterna klart överens om att de spelar en roll. 

En informant, Informant 1, svarar att “genom att bara visa upp ett perspektiv på vad 

skönhet kan vara så återskapas ju normerna som exkluderar en sådan stor del av 

Sveriges befolkning som inte passar in i vithetsnormen”. Ur 

intersektionalitetsperspektivet kan detta tolkas som ett tecken på hur ojämlikhet och 
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skillnader mellan “vi” och “dem” manifesteras genom att det “vita” även i media 

framställs som det “fina” och “vackra”. 

 

Informant 5 känner att “sociala medier spelar den största rollen i dagens samhälle när 

det kommer till skapandet av idealet, då det tar mindre än en minut att dela med sig av 

sina åsikter om hur folk ska se ut. Personer som inte ser ut som idealet blir ofta 

uthängda och görs till åtlöje vilket gör att det blir en mycket värre påverkan på 

skönhetssynen”. Informant 6 nämner att “hur media framställer saker och vad de anser 

är “rätt” når ut till så många människor” och menar att detta är orsaken till mediernas 

roll i att upprätthålla skönhetsideal.  

 

En fråga vi ställde var om informanterna anser att mörkhyade framställs på något 

särskilt sett i svenska medier och alla är överens om att det är en negativ bild som målas 

upp där mörkhyade antingen “ska ha attityd och bo i förorten” eller behandlas som ett 

offer som man ska tycka synd om. “Barnen i Afrika” tas upp som ett sådant exempel. 

Informant 5 anser att man antingen “trycker ner dom, skrattar åt dom eller tycker synd 

om dom” och att mörkhyade sällan lyfts fram för några positiva saker. Informant 8 

nämner att de målas upp som “mindre utbildade, svårt att tala svenska och bor i 

förorterna”, och Informant 6 nämner att de framställs som “exotiska och annorlunda och 

måste ha attityd och bo i förorterna, man tvingas in i en speciell kategori”. Dessa bilder 

av hur mörkhyade framställs kan även detta kopplas till den intersektionella synen på 

hur olika markörer skapas som skiljer det “vita” från det “icke-vita” genom exempelvis 

stereotypa framställningar av mörkhyade personer i svenska medier. Denna upplevda 

skillnad mellan framställningen av människor med olika hudfärger går även att relatera 

till det som Paulina de los Reyes skriver om att det inte räcker med att vara född och 

uppväxt i Sverige, samt ha ett svenskt medborgarskap, för att helt och hållet anses vara 

“svensk” utan det konstrueras istället nya identitetsmarkörer såsom exempelvis 

hudfärgen.  

 

Informant 4 nämner att det ofta är så få mörkhyade människor i svenska medier, och att 

mörkhyade tycks betraktas som avvikande från normen. De anser att mörkhyade bör få 

ta mer plats i media, “presentera nyheter, kommentera sporter, även vintersport” men 

det finns även de som påpekar att en sådan förändring redan börjar ske och att 

mörkhyade börjar få ta mer plats i media. Dock går denna positiva utveckling även hand 
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i hand med en kultur där det tycks bli allt mer tolererat att säga “vad som helst” och vara 

mer öppen med vad man tycker, både i positiv men även negativ bemärkelse.  

 

Informant 1 tror att bristen på mörkhyade människor i olika mediala sammanhang 

troligen bottnar i “okunskap och ett ointresse för vad “den andre” är” samt “att den 

ökade främlingsfientligheten inte hjälper i samhällets nyansering av bilden av den 

mörke personen”. Informanterna önskar att media ska framställa mörkhyade kvinnor för 

hur “intelligenta, vackra och eleganta de är och sluta jämföra dem med vita kvinnor”. 

Att dom “borde ges mer utrymme och tas mer seriöst och professionellt”. Men vi är nog 

ändå på väg, som Informant 1 nämner. Då hon var liten var Alice Bah den enda i svensk 

TV som liknade henne själv och därför sökte hon sig utanför Sverige i en jakt på 

förebilder att identifiera sig med, medan det idag inte riktigt är så illa. Detta svar för 

även tankarna till Gordons (2008) studie som visar att mörkhyade kvinnor i USA i 

större utsträckning jämför sig själva med andra mörkhyade kvinnor istället för de 

ljushyade kvinnorna utifrån en starkare identifikation med dessa. 

 

Att en ung kvinna i Sverige måste hitta andra kvinnor med samma hudfärg att se som 

sina förebilder visar på samma sätt hur stark hudfärgen kan vara som identitetsskapare. 

Den brist på mörkhyade människor i olika mediala sammanhang, som informanterna 

nämner, kan ur intersektionalitetsperspektivet uppfattas som ett upprätthållande av en 

exkluderande maktstruktur där icke-vita kvinnor systematiskt begränsas p.g.a. sin 

hudfärg. 

 

5.3 Avslutande diskussion 
 

Vi kan se en trend som liknar mycket av det vi sett i den tidigare forskningen, nämligen 

att frågan om hudfärg och skönhetsideal på många sätt överskuggas om frågan om vad 

som är den ideala kroppsformen. Detta är något som fler av informanterna tar upp i 

intervjuerna. Det kan dock även nämnas att de äldre informanterna, närmare 30-

årsåldern , har talat mer om vithetsnormen, en av dem dessutom i ordagranna 

vetenskapliga termer, än de som är närmare 20. Kan detta bero på att de med åldern 

börjat reflektera mer över dessa frågor, eller har det att göra med att de växt upp under 

en lite tidigare period och att detta har format deras perspektiv? Eller finns svaret på 

denna fråga i någon annan orsak? Något som samtliga informanter i vår studie dock var 

ense om, då de fick frågor ställda specifikt kring mediers framställning av mörkhyade 
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människor, är att de inte är helt nöjda med mediernas roll i att upprätthålla en s.k. 

vithetsnorm och att framställa mörkhyade människor enligt vissa stereotypa linjer.  

 

Informanterna är även överens med den tidigare forskningen om att medierna spelar en 

roll i att påverka människors utseendemässiga självbild. Denna mediekritiska hållning 

kan tyckas grundad i vetenskaplig teori, men så behöver nog inte alltid vara fallet. Det 

kan mycket väl även bero på att detta är något som diskuteras till vardags i en sådan 

utsträckning att åsikterna inom ämnet blivit så pass “välutvecklade”. En informant 

nämner att hon sökt sig utanför Sverige i sitt sökande efter förebilder som liknar henne 

själv utseendemässigt. Detta visar på hur viktigt utseendet kan vara i 

identifikationsprocesser. En slutsats av detta bör vara att medier bör visa ännu mer 

människor med olika utseenden och detta i många olika typer av sammanhang, eftersom 

Sveriges befolkning idag är utseendemässigt betydligt mer heterogen än längre bakåt i 

tiden. Detta är även något som många av informanterna tar upp, att media bör visa mer 

mörkhyade människor i alla möjliga sammanhang. Att människor som levt hela sitt liv i 

ett land ändå inte känner att de helt och hållet “ingår” i “det normala samhället” är 

självklart ett problem. Informanterna nämner dock att mörkhyade getts mer plats i 

media på senare tid, men beklagar sig över hur lång tid detta tagit och att dessa frågor 

inte diskuterats tillräckligt.  

 

Vi anser att vi lyckats med syftet att bidra till denna diskussion genom att få höra 

perspektivet från de individer som faktiskt påverkas direkt av detta samhällsproblem. 

Deras åsikter om hur media kan bli mer inkluderande är något som bör tas på allvar. 

Sveriges utrikesfödda befolkning och deras barn är en ständigt växande andel av 

befolkningen och detta innebär även att det tidigare “normala svenska utseendet” inte 

längre är lika normalt utan endast en del av alla de normala utseenden som nu finns 

bland landets befolkning. Media har en viktig roll i att få dessa människor att känna sig 

inkluderade i det samhälle dem lever i och bör ta sitt ansvar. Något som komplicerar 

situationen är dock det faktum att den viktigaste källan till skönhetsideal som 

informanterna nämner är sociala medier där alla som vill kan vara med och påverka 

innehållet. Det finns ingen “högste ansvarig” för innehållet på sociala medier som kan ta 

sitt ansvar för att motverka upprätthållandet av en vithetsnorm utan detta innehåll 

påverkas av alla som väljer att dela med sig av bilder etc.  

 



 

27 

 

5.4 Jämförelse med B-uppsatsen 
 

Författarna till denna uppsats har även genomfört en tidigare studie, i samband med B-

uppsatsen, på ett liknande ämne. I den studien undersökte vi sambandet mellan 

modetidningar, skönhetsideal och etnicitet genom en enkät till unga kvinnor. I den 

tidigare studien svarade 70% av respondenterna att de inte anser att dagens 

skönhetsideal inkluderar alla hudfärger lika mycket och en respondent nämner även att 

hon inte känner sig inkluderad av rådande skönhetsnormer p.g.a. sin annorlunda hudfärg 

och hårtyp, vilket var några av anledningarna till att vi valt att vidareutveckla studien, 

med större fokus på detta mer specifika ämne, i denna uppsats. Detta svar stämmer bra 

överens med vad denna studies informanter svarat. Inte heller i den här studien anser de 

svarande att media har lyckats i sin framställning av mörkhyade människor, och den s.k. 

vithetsnormen som tas upp av forskare på området är också något som nämns av 

informanterna i vår studie.  

 

5.5 Slutsats 
 

En av studiens huvudslutsatser är att informanterna upplever en brist av mörkhyade 

personer i många mediesammanhang, samt att de även upplever att bilden som ges av 

mörkhyade i Sverige ofta är ganska negativ. Detta kan vara bidragande till att det “vita” 

likställs med det “fina” och “normala” och det “icke-vita” med det “icke-fina” och 

“onormala”, d.v.s. upprätthållandet av en s.k. vithetsnorm som är en av de 

sammanlänkade maktstrukturer eller makthierarkier inom samhället, i likhet med 

exempelvis könsmaktsordningen, som intersektionalitetsteorin tar upp. En del av denna 

vithetsnorm manifesterar sig i “vita skönhetsideal” som är svåra att leva upp till för 

 

5.6 Fortsatt forskning 
 

Vi har i vår studie vänt oss till konsumenter av media. En intressant studie utifrån detta 

resultat skulle vara att istället vända sig till medieproducenter och intervjua dessa om 

vad de själva anser om detta ämne. Är de själva medvetna om att människor känner att 

de inte inkluderar folk med vissa hudfärger i sina mediala framställningar? Vad anser de 

i så fall att de kan göra annorlunda? Eller har det några andra argument eller perspektiv 

på frågan? Mycket av vad informanterna uppger är dock att traditionella massmedier 

inte bär hela ansvaret utan att mycket av de som de upplever som skönhetsideal istället 
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hämtas från sociala medier. Sociala medier och deras påverkan på människor är därför 

något som bör studeras ytterligare.  

mörkhyade personer.  
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7. Bilaga 1  
 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du bott i Sverige? Om du är född här, hur gammal är du? 

2. Tar du del av svensk media? Exempelvis svenska Tv-kanaler, radiokanaler, 

tidningar, svenska webbaserade medier. 

3. Hur ofta tar du del av svenska medier? 

4. Vad är skönhetsideal för dig? 

5. Kan du beskriva vad skönhet innebär för dig? 

6. Är skönhet något som intresserar dig? 

7. Vad får du information om skönhet ifrån? 

8. Upplever du att det finns några skönhetsideal i dagens Sverige? 

9. Hur anser du att svenska medier har roll i att skapa dessa ideal? 

10. På vilket sätt anser du att dagens skönhetsideal bör förändras? 

11. Upplever du att mörkhyade framställs på något speciellt sätt eller i något 

speciellt sammanhang i svenska medier? 

12. Upplever du att det finns mediala sammanhang där mörkhyade personer ges för 

lite eller för mycket utrymme jämfört med ljushyade personer? 

13. Har du några speciella erfarenheter av att media har förmedlat någon speciell 

bild av mörkhyade som du reagerat starkt på något sätt åt? 

14. Utifrån föregående frågor, har du upplevt någon förändring över den tid du följt 

svenska medier? 

15. Skulle du vilja se några förändringar kring hur svenska medier gestaltar 

mörkhyade kvinnor?  

 

 

 

 

 

 

 

 


