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Abstract 

Jag har huvudsakligen genomfört en kvalitativ innehållsanalys av en blogg som riktar sig till 

svarta kvinnor. Bloggens ändamål är att ge skönhetsråd till kvinnan, i synnerhet skötselråd till 

håret. Syftet med studien är att visa uppfattning om “naturligt hår” som förmedlas på sociala 

medier. Denna föreställning har vuxit fram ur en kritik av att svarta kvinnors hår ska vara 

rakt. För att tolka föreställningarna undersöker studien hur det “naturliga håret” konstrueras i 

bloggen. Studien kommer i huvudsak visa hur bloggens framställning av en kvinna som är 

befriad från hegemoniska ordningar i själva verket undermedvetet förhåller sig till dessa 

ordningar.  

 

Studiens resultat visar att framställningen av det “naturliga håret” i bloggen beskrivs som ett 

uttryck för stolthet, integritet, och frihet. Att styla sitt hår “naturligt” framställs i bloggen som 

vägen till att ställa sig emot etablerade föreställningar om att ett västerländskt vitt är fint på ett 

åskådligt sätt. Genom att använda sig av postkoloniala teorier samt teori om konsumtionsliv 

och Giddens perspektiv på expertsystem har studien problematiserat dessa konstruktioner och 

kommit fram till att bloggens framställning av “naturligt hår” kan ses som ett uttryck för hur 

hierarkiska strukturer existerar bland svarta. Denna hierarkiska struktur ska grunda sig i att 

svarta strävar att efterlikna den dominerande kulturen. I bloggen förmedlas ett nytt ideal 

genom att uppmana till både konsumtion och vägledning. Därmed framställs det som att 

kvinnan ska tämja sitt hår snarare än att ha det ”naturligt”.  
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1 Inledning 
Att en minoritetskultur kan känna sig underlägsen och således vilja anpassa sig efter den 

dominerande kulturen är ett framstående problem som uttrycks på flera sätt i samhället. Det 

går att bevittna flera fenomen inom olika kulturer som indikerar att minoritetskulturen gärna 

ser sig själva ifrån den dominerande kulturens ögon. När svarta konsumerar produkter för att 

bleka sin hud eller när asiaters väljer att operera sina ögon för att se mer västerländska ut är 

bara ett axplock av hur detta uttrycks i vårt samhälle. I dagens samhälle är ett västerländskt 

“vitt” ansikte oftast en norm och människor med en annan etniskt bakgrund kan därför känna 

sig underordnad i samhället. Michael Jackson kanske personifierar detta problem allra 

tydligast med sitt omdiskuterade skifte av sin hudfärg, och han gick till och med så långt att 

han förändrade sig helt genom att plastikoperera flera delar av sitt ansikte. Dessa exempel 

illustrerar att vi idag lever i ett samhälle, som genom att acceptera ingrepp eller produkter för 

att efterlikna en norm, förmedlar ett budskap om att individen bör se mer västerländsk ut.  
 

Innan jag hade fyllt 10 år fick jag min första rakpermanent så att mitt hår skulle bli mjukare 

och rakare än det var innan, och som följd fick jag massa komplimanger från min omgivning, 

“Åh vad fint hår du har!” “Vad mjukt och lent det är”, “Du borde alltid ha håret så”. Jag fick 

vid en tidig ålder bekräftat att hur mitt hår såg ut spelade en stor roll för hur omvärlden skulle 

uppfatta mig. Dessa erfarenheter om att bli bedömd på grund av sitt hår delar jag med många 

svarta kvinnor, och exemplet illustrerar ytterligare hur minoriteter kan känna sig underordnad 

i samhället. Att håret är så laddat för den svarta kvinnan är egentligen ingen slump då hon 

dagligen matas med reklambilder, representanter och förebilder i bland annat media som 

präglas av ideal som grundar sig i den dominerande kulturens skönhetsideal. Exemplen är 

många, Beyoncé, Oprah Winfrey, Michelle Obama, Nicki Minaj för att bara nämna några 

framgångsrika svarta kvinnor som har antingen långt, rakt eller mjukt hår.  
 

“I am not my hair, I am not this skin, I am not your expectations no no no”, sjunger India Arie 

i sin låt I am not my hair och i slutet på 2000-talet började svarta kvinnor mobilisera sig för 

att uppmuntra varandra till att ha sitt hår naturligt för att återigen få liv i iden om att Black is 

beautiful. Nya hårrutiner presenterades och anammades, allt i syftet till att frigöra sig själv 

från den dominerade kulturen och det som skedde var att kvinnan uppmanades till att 

omfamna sitt naturliga jag. I takt med att rörelsen växte sig allt starkare bland svarta släppte 

komikern Chris Rock sin dokumentär Good Hair 2009 för att lyfta fram ämnet ytterligare på 

samtalsagendan. Chris Rock menade att det fanns ett behov av en diskussion kring de 
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existerande föreställningarna om hår (Kit 2010) och dokumentären kom att bli startskottet för 

de motreaktioner mot det raka håret som idag går att urskilja i en mängd bloggar och 

Youtube-kanaler (Claytor 2012). Idag finns det flera forum på sociala medier som dagligen 

publicerar och diskuterar ämnen som berör det “naturliga håret”, allt för att stötta, uppmuntra 

och stärka svarta kvinnor runt om i världen.  
 

Mitt syfte med denna uppsats är att granska motreaktionerna mot etablerade föreställningar 

om det raka håret som skönhetsideal. Genom att studera föreställningar om skönhet och 

konstruktionen av hår på sociala medier som riktar sig till främst svarta kvinnor ämnar jag att 

visa vilket ideal dessa forum framställer och hur detta ideal eftersträvas. Jag kommer i 

föreliggande studie framförallt utgå från följande frågeställningar: 

      
     

• Hur är det “naturliga håret” konstruerat? 

• Hur kan man förstå den konsumtion och vägledning som föreligger på sociala medier? 

• Vilka alternativa skönhetsföreställningar framträder?  
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2 Kulturanalys  
I min studie använder jag mig huvudsakligen av en kvalitativ innehållsanalys eftersom 

uppsatsens syfte är att undersöka framställningar. Därutöver kombinerar jag i en viss 

omfattning med en bildanalys. Då studiens analysmaterial företrädesvis utgörs av medietexter 

lämpar sig en kvalitativ innehållsanalys eftersom en innehållsanalys studerar texters 

beståndsdelar på olika nivåer. Innehållsanalysen ställer sedan frågor till texten för att få en 

förståelse för hur texten skapar sin betydelse (Ekström och Larsson 2010:155). Då studiens 

avsikt främst är att tolka de framställningar om hår som görs i medietexten blir det nödvändigt 

att analysen ställer frågor till texten utifrån teoretiska begrepp för att sedan kunna placera 

företeelsen i en större samhällig kontext. Genom att ställa frågor till texten, så som, vad är det 

som kommuniceras om hår och hur de kommer till uttryck, har analysen tagit fasta på 

framställningar och vad de uttrycker. Studien har framförallt använt sig av den symtomala 

läsarten i analysen. Detta innebär att texten har analyserats som ett uttryck för underliggande 

maktförhållanden eller dolda betydelser. Den symtomala läsarten innebär att texter ses som 

förmedlare av betydelser som producenten inte har avsikt att förmedla eller är medveten om 

att han eller hon förmedlar. Genom att använda en symtomal läsart har det varit möjligt för 

studien att urskilja dominerande normer och föreställningar som anses vara självklara inom 

gruppen (Østbye 2004:65f). Med en symtomal textanalys har studien kunnat lyfta fram 

motsättningarna i samhället samt göra dem uppenbara (Østbye 2004:65f). 
 

I genomförandet av studien har analysen delats in i fyra centrala kategorier och således har 

materialet samlats in efter dessa kategorier. Denna indelning har gjorts för att texten ska 

förstås utifrån mer generella företeelser. De kategorier som har skapats, och som texten 

analyseras efter, är konstruktioner av befintliga ideal, konsumtion, experthjälp, skönhetsideal. 

Studien börjar med att först analysera framställningen av håret på sociala medier för att 

därefter göra en mer djupgående granskning på de konstruktioner som framträder. Studiens 

ambition har också varit att förstå kulturen samt undersöka vad konstruktionerna avspeglar 

inom kulturen. Därför har en kulturanalys varit lämplig i min studie. Kulturanalys innebär att 

man undersöker människors handlande som något inlärt och kommunicerat, och på så sätt 

undersöka verkligheten ur olika gruppers synvinklar (Ehn & Löfgren 2012:8). Detta har varit 

nödvändigt för studien då den syftar till att granska en särskild grupp i samhället och förstå 

samhällslivet utifrån deras perspektiv. Kulturanalysens avsikt är att få grepp om det som folk 

inte tänker på utan snarare tar för givet (Ehn & Löfgren 2012:8f). Studies intention är att 

förstå vilket inflytande framställningarna i dessa mediekanaler har på individer och en 
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kulturanalys har varit ett bra verktyg för att närma sig den förståelsen. De frågor som 

huvudsakligen har ställts till texten under analysen utförande är hur konkreta saker, som till 

exempel hår, kan vara ett uttryck för mer abstrakta företeelser i samhället. I sista kapitlet av 

analysen görs även först en kort bildanalys, där en jämförelse mellan åtta bilder görs för att på 

en djupare nivå reflektera över framställningen av håret. En bildanalys visar ett ideal på ett 

åskådligt sätt och Ekström och Larsson (2010) menar att det går att förstå sociala och 

kulturella konventioner och symboler i en kultur genom att läsa bilder (2010: 179). Dock var 

antal bilder begränsat jämförelsevis med mängden text och studien fick en mer grundlig 

analys genom att undersöka texten, och därför domineras mitt urval av inlägg från bloggen 

och min analys av en kvalitativ innehållsanalys. Dessutom används bilderna framförallt för att 

tydlighetsgöra för läsaren vilka olika ideal det är som framträder i materialet.  
 

2.1 Blackgirlwithlonghair och Curlybeauties 

Østbye (2004) menar att i en kvalitativ innehållsanalys väljs oftast materialet strategiskt 

utifrån vilka som förväntas ge mest relevant information. Mitt empiriska material för studien 

har huvudsakligen varit en blogg vid namn, Blackgirlwithlonghair. Vidare består mitt 

empiriska material också av bloggens Instagram-konto samt Instagram-kontot Curlybeauties. 

Det finns flera medietexter som riktar sig till den svarta kvinna och hennes hår men dessa 

medietexter valdes eftersom båda introducerar ett ideal som motsätter ett rakt hår. 

Blackgirlwithlonghair kan förklaras som en rörelse vars huvudsakliga mål är att uppmuntra 

svarta kvinnor till att bära sitt hår naturligt. Gruppen går att hitta på bland annat Facebook, 

Twitter och Instagram. Eftersom gruppen är betydligt mer aktiva på bloggen, där de i princip 

dagligen delar inlägg och bilder som riktar sig till svarta kvinnor och deras hår, valdes 

bloggen som mitt centrala empiriska material. Som komplement till bloggen, och för att få 

mer underlag och en mer tillförlitlig analys, har både Blackgirlwithlonghairs och 

Curlybeauties Instagram-konto används i sista delen av analysen. Vad Curlybeauties 

huvudsakligen gör är att dela bilder på tjejer med lockigt hår för att just framhäva det 

eftersträvsamma i tjejernas lockiga hår. Då syftet med studien är att granska motreaktionen 

mot ett ideal om rakt hår är Curlybeauties framställning relevant för studiens syfte. Jag 

avgränsa mitt material till 16 inlägg från bloggen som fokusera på olika aspekter och min 

empiri består främst av citat från avsändaren till de olika inläggen. Min empiri består 

dessutom av åtta stycken bilder från Blackgirlwithlonghair och Curlybeauties där jag gjorde 

en avgränsning eftersom de båda Instagram- kontona har uppemot 1000 bilder. I dessa fall var 
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det främst kommentarerna som analyserades, men bilderna valdes ut då de på ett tydligt sätt 

framställde ett ideal. 
 

3 Perspektiv på hår och skönhet 
Studien har huvudsakligen utgått från tre teoretiska perspektiv. De teorier som har använts är 

ett postkolonialt perspektiv, konsumtionsperspektiv samt Giddens perspektiv på expertsystem. 

Jag kommer nedan att redogöra dessa perspektiv samt förklara på vilket sätt de är relevanta 

för studiens syfte.  

3.1 Den underordnade 
Kringränd av den vita människan, över mig himlen som sliter i sin navel, jorden knastrande under mina fötter 

och en vit, vit sång. All denna vithet som förbränner mig.. Jag slår mig ned vid elden och upptäcker min hud. Jag 

hade inte sett den förut. Den är verkligen ful. Jag hejdar mig, ty vem kan säga mig vad skönhet är? (Fanon 

1995:111) 

 

I Svart hud, vita masker redogör Fanon hur den koloniserade identifierar sig med sin 

samhällsställning och ser sig själva med kolonialismens ögon. I sin tes menar Fanon att den 

koloniserade lever med en ambivalent självbild som gör att han förlorar sitt ursprung, och vill 

därför istället bli delaktig i kolonialmaktens kultur. Fanon konkretiserar sin teori genom att 

understryka att ”Den vita människan är instängd i sin vithet. Den svarta människan i sin 

svarthet” (1995:27). Huvudtesen i Fanons redogörelse är alltså att den koloniserade tar på sig 

vad han menar en ”vit mask” genom att lära sig den vita kolonisatörens kultur.  
 

Fanons teori talar om vad boken uttrycker en dubbleringsparadox vilket innebär att den 

koloniserade befinner sig i ett djupt beroendeförhållande eftersom det är makten, alltså 

kolonisatören, som har etablerat villkoren för revolten. De alternativ som ges den 

underordnade är att antingen slå tillbaka med kolonisatörens metoder och “befria sig” genom 

att besegra makten med dennes vapen eller att använda sitt eget vapen. Däremot om den 

koloniserade använder sitt eget vapen - det vill säga sitt eget språk, värderingar och egna 

institutioner faller detta ofta tillbaka på den underordnade då det indirekt bekräftar 

kolonisatörens utgångsläge om att denne är okunnig, och således legitimeras kolonisatören sin 

egen maktposition ytterligare (Fanon 1995:7f) 
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Det koloniala förtyck som Fanon har som utgångspunkt i sin tes är idag historia. Dock är hans 

teori fortfarande aktuell och han anses vara en av de mest framstående inom den postkoloniala 

traditionen tillsammans med teoretikern Edward Said. Fanon beskriver framförallt de svartas 

situation på Martinique och han ger inget intryck av att göra en allmängiltig beskrivning av 

svartas position i samhället dock kan Fanons skildring användas i föreliggande studie för att 

bättre förstå förhållandet mellan en dominerande kultur och minoritetsgrupper.  
 

3.2 Konsumtionssamhället 

Det är inte ovanligt att produkter introduceras och marknadsförs till allmänheten via sociala 

medier och därför är denna aspekt intressant för föreliggande studie. Perspektiv för 

konsumtion utgörs bland annat av Zygmunt Bauman och han konkretiserar denna aspekt 

genom att likna konsumtion vid en ideologi som han har valt att kalla konsumtionskultur. 

Bauman menar att till skillnad från konsumtion, som främst är en syssla hos enskilda människor, 

är konsumtionskultur en egenskap hos samhället. För att denna kultur ska fungera behöver 

individen inneha förmågan att behöva, begära och längta (2008:36f). Att vi lever i en 

konsumtionskultur kan tydligt urskiljas i dagens samhälle då allt fler sektorer fungerar efter 

marknadens logik, vilket gör att denna aspekt blir ännu mer intressant för studien. Bauman 

menar att konsumtionskulturen ständigt erbjuder nya verktyg som ska hjälpa oss att finna 

lycka samt erbjuder oss nya starter och återuppståndelse. Att byta identitet, överge det 

förflutna och födas på nytt framställs som en skyldighet i konsumtionskulturen och förklaras 

som ett privilegium (2008:113). Denna utgångspunkt är också intressant för studien då 

studiens syftar till att granska motsättningar till tidigare föreställningar om hår. Genom att 

tillämpa Baumans teori kan studien bättre förstå hur sociala medier erbjuder människan olika 

livsstilar. 
 

3.3 Giddens perspektiv på expertsystem 

I dagens samhälle blir det allt vanligare med bloggar, Youtube-kanaler eller Instagram-konton 

som erbjuder tips och råd i en rad ämnen, bland annat hälsa och skönhet, och denna 

information finns lättillgänglig på nätet och kan hämtas när som helst, var som helst och av 

vem som helst. För att förstå hur förtroende på bloggar skapas har Giddens (1996) 

redogörelse använts som teoretiskt verktyg för studien. Giddens (1996) redogörelse går ut på 

att beskriva hur vårt samhälle formas och skapas av olika dynamiska krafter och i sin 

skildring presenterar han tre dynamiska krafter: åtskiljandet av tid och rum, urbäddning och 

reflexivitet (1996:55f). I föreliggande studie används huvudsakligen Giddens (1996) 
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redogörelse för urbäddning, i synnerhet expertsystem och tillit till dessa system. Giddens 

(1996) menar att i det moderna samhället, med all ny teknik, behövs experter på olika 

områden för att kunna sköta det moderna samhällets funktioner. För att dessa expertsystem 

ska kunna fungera krävs tillit och Giddens (1996) framhåller att den moderna människan vilar 

sin tillit på abstrakta förmågor och inte individer. Giddens synsätt är relevant för studien då 

han diskuterar trovärdigheten till expertsystem och dess problematik. Denna inställning är 

intressant eftersom den kan tillämpas för att undersöka den vägledning som uttrycks på 

bloggar. 
 

3. 4 Föreställningen om bra eller dåligt hår 

Under de senaste decennierna har det forskats mycket kring etablerade föreställningar om 

skönhet och flera studier pekar på att det är främst vita ideal som favoriseras och efterliknas i 

samhället (Frith 1997:115). Forskning har även gjorts om hur dessa konstruktioner påverkar 

minoritetsgrupper i samhället och i forskningsfältet om svarta som minoritetsgrupp är det 

bland annat bell hooks som dominerar med sin teori om att det existerar en vithetshegemoni i 

samhället, men det postkoloniala fältet domineras också av Frantz Fanons och hans analys om 

hur den underordnade identifierar sig med sin position och ser sig själv med kolonialismens 

ögon (Fanon 1995). Flera studier instämmer att svarta får en negativ självbild på grund av 

skönhetsideal i samhället som stödjer vita ideal och dessa studier menar att denna norm ska 

härstamma från imperialismen i Afrika men också, om inte främst, slavtiden i USA (Robinson 

2011, Patton 2006, B. Lindsey 2011). Under, men också efter, slavtiden har det bildats ett 

slags kastsystem där det råder en uppfattning om ju ljusare ens hudfärg är, desto bättre och ju 

rakare hår man har, desto vackrare. Det har således skapats ett skönhetsideal kring hudfärg 

och hår som har tendenser att vara hierarkiska (Patton 2006:25-30, Robinson 2011:361ff). Det 

gemensamma för studierna som har genomförts är att alla utgår från ett hegemoniperspektiv 

vilket innebär att en viss grupp i samhället har en ledande ställning och de tillåts behålla sin 

ställning genom att de som domineras erkänner legitimiteten i denna ordning (Gripsrud 

2011:89f). De studier som har utförts utgår från att svarta legitimerar vitas ställning i 

samhället genom att försöka efterlikna vita drag.  
 

Det har även förts studier kring skönhetskonstruktionen av hår för den svarta kvinnan 

framförallt med utgångspunkt i den allmänna föreställningen om “bra” och “dåligt” hår som 

beskrivs som ett skönhetsideal där en kvinna med “bra hår” anses vara attraktivare än en 

kvinna med “dåligt hår” (Robinson 2011:358f). Robinson (2011:358) menar vidare att svarta 
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placerar sitt hår efter en graderingsskala där håret får ett värde som sträcker sig från bra till 

dåligt. Historiskt sett, och fortfarande i en viss mån idag, betraktas långt och rak eller vågigt 

hår som ”bra”, medan hår som är extremt lockigt eller afro beskrivs som “dåligt” (Walker 

2007: 147). ”Dåligt hår” är allmänt bekant som nappy hair bland svarta och ska tydligt 

avspegla en afrikansk härkomst (Robinson 2011:358f). Distinktionen mellan “bra hår” och 

“dåligt hår” är förmodligen den mest omtalande konstruktionen av hår som dominerar svartas 

föreställning om hår (Banks 2000:28). Banks (2000:28f) menar vidare att uttrycket “bra hår” 

influerar föreställningar som går långt utöver håret egenskaper. “Bra hår” har blivit en markör 

för privilegium för dem som har det, men även för dem som inte har det. Banks (2000) avser 

precis som Robinson (2011) att personer som förknippas med “bra hår” kan känna ser mer 

attraktiva då de jämför sig med föreställningen om “dåligt hår” (Banks 2000:28-31). 
 

Föreställningarna om “bra hår” ska alltså härstamma från slavtiden i USA och Patton (2006) 

menar att föreställningen har på senare tid reproduceras i samhället i bland annat media där en 

svart kvinna som är ljusare i hyn och har långt rakt hår tenderas att bli favoriserad (Patton 

2006:38f). Frith (1998) menar också att idealet reproduceras i bland annat reklam och 

konsumtion, och att denna representation är problematisk eftersom den inte representerar 

majoriteten av svarta kvinnor. Denna situation har bidragit till att svarta kvinnor istället 

konsumerar en mängd av produkter för att förändra sitt hår (Frith 1998:92). Både Patton 

(2006) och Robinson (2011) studier skriver under på att konsumtion, men också att media har 

en nyckelroll med att föra fram vita skönhetsideal, och Patton (2006) menar vidare att 

minoritetsgrupper oftast glöms bort och detta uttrycks när deras attribut inte presenteras i 

media som skönhetsideal. Även Robinson (2011) uttrycker att svarta attribut marginaliseras 

och hon åsyftar att det istället förs en dold assimilation där svarta kvinnors uppmanas till att 

eftersträva vita ideal (2011:359). Forskningen inom detta ämne ger således stöd åt både hooks 

och Fanons teorier om att minoritetsgrupper lever med ett osynligt förtryck från den 

dominerande kulturen.  
 

I sin artikel Hey Girl, Am I more than my Hair? uppmärksammar Patton (2006) att svarta 

kvinnor historiskt sätt vid upprepande tillfällen har ifrågasatt vita ideal som skönhetsideal och 

hennes studie observerar företeelser i samhället, som hon kallar Black Beauty Liberation, som 

syftar till att utmana hegemoniska skönhetsnormen som finns i samhället och på så sätt frigöra 

svarta från normer som influeras av vita ideal (Patton 2006:42). Även Banks (2000) noterar 
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motståndskrafter och hon uppmärksammar främst Black Power-rörelsen på 1960-talet där 

Afro-håret blev en symbol för rörelsen. Syftet med rörelsen var att få svarta att bli stolta över 

sitt hår och sin hud, och således höja deras medvetenhet om att det finns konstruktioner i 

samhället som går emot deras attribut. Som resultat blev ett naturligt hår en symbol för 

stolthet (Banks 2000:43) och båda studierna hävdar att dessa krafter har på ett framgångsrikt 

sätt lyckats med att omdefiniera skönhetsidealet (Banks 2000, Patton 2006). Banks (2000) 

menar ytterligare att kvinnan genom att styla hennes hår annorlunda kan utmana de 

integrerade föreställningarna i samhället och sålunda höja en röst mot de dominerande 

grupperna i samhället för att demonstrera att hon inte är ett offer i förtryck (2000:69f), och 

även Patton (2006) konstaterar att det går att utmana de etablerade föreställningarna genom 

att styla håret annorlunda (2006:27). Dessa motreaktioner hyllas och anses vara nödvändiga 

eftersom de tillåter svarta att höja sin röst. Däremot undersöker inte studierna om dessa 

krafter har lyckats frigöra sig själva från den dominerande kulturens ideal, utan istället 

markerar studierna enbart att det har växt motreaktioner i samhället. Forskning som 

undersöker ifall dessa krafter har haft framgång i sina försök att befria sig själva från den 

dominerande kulturens är också begränsad och således upptäcktes en kunskapslucka i just 

detta ämne för denna studie.   
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4 If you’re nappy, you ain’t happy 

I de följande avsnitten av föreliggande studie som utgörs av analysen av mitt empiriska 

material kommer jag till en början presentera framställningen av naturligt hår på bloggen. 

Därefter följer en kritisk granskning av denna framställning genom en redogörelse för hur 

konsumtion, experthjälp och skönhet konstrueras.  
 

4.1 Framställningen av naturligt hår 

“Naturligt hår” är ett centralt uttryck som flitigt används och diskuteras på bloggen 

Blackgirlwithlonghair. För att få en klarare förståelse för vad som menas med naturligt hår 

görs en jämförelse med rakt hår. Rakt hår framställs som silkeslent och spikrakt medan 

naturligt hår framställs som stort, fluffigt och lockigt. Ett fenomen som är återkommande när 

bloggen framställer skillnaden mellan “naturligt” och “onaturligt” hår är rakpermanent. Enligt 

Banks (2000:28ff) är rakpermanent en kemisk behandling som ändrar hårets egenskaper och 

används bland svarta kvinnor i hopp om bättre hår. Även Frith (1998:88) har uppmärksammat 

att många svarta kvinnor använder rakpermanent för att få sitt hår ska bli mer rakt och således 

förmedlas budskapet om att man bör efterlikna en vit kvinna för att uppfattas som attraktiva. 

Tittar man på bloggen går det dock att tyda en annan inställning till rakpermanent och 

föreställningar om håret. I nedanstående citat talar kvinnor som medverkar i bloggen om sina 

erfarenheter av rakpermanent. 
 

I went natural because I didn’t like the idea of putting harsh chemicals on my hair/skin.  

Caroline (Caroline 4c Natural Hair Style Icon) 

 

Simply cause I was fed-up with damaging my hair with relaxers. I used to relax my hair to have a softer texture, 

make it easier to style, and especially to gain more length. My hair is so kinky that the relaxer couldn’t really 

stretch it, so it looked more wavy than straight. There were negative effects. My hair was great one year then 

became really dry despite my hair care regimen. It was so damaged that I had to cut it. I let it grow naturally 

while in protective styles one year only to relax it again and again. 

Samtou  (Samtou Multi-Texture Style Icon) 

 

Ur beskrivningarna framställs negativa erfarenheter och behandlingen sägs medföra 

konsekvenser som “uttorkat hår” vilket kan motivera kvinnan att sluta använda rakpermanent, 

likaså att det finns en risk att behöva klippa stora delar av håret. Genom dessa exempel går det 

att lägga märke till skildringen av det “naturliga hår” och dess särskilda särdrag. “Naturligt 

hår” konstrueras som det hår som inte har blivit utsatt för rakpermanent, och då behandlingen 
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syftar till att ändra hårets egenskaper framställs “naturligt hår” som det hår kvinnan föds med. 

Budskapet som ges är att det inte behövs någon ansträngning för att ha “naturligt hår” och 

rakpermanent framställs således som ett hot mot det “naturliga håret”, och detta uttrycks när 

ord som “kemiskt” och “skadligt” används för att beskriva det. När kemiskt behandlat hår 

benämns som “skadligt” och “farligt” förstärks även den positiva betydelsen av “naturligt 

hår” och det blir därför logiskt varför det håret omfamnas på bloggen. Framställningen på 

bloggen går inte helt i linje med tidigare föreställningar om att rakt hår skulle betyda “bra hår” 

utan istället har innebörden för “bra hår” förändras i bloggen i takt med att “naturligt hår” 

framförs som bra. 
 

Enligt Banks (2000) kretsar den sociala och kulturella betydelsen för håret bland svarta 

kvinnor huvudsakligen kring kvinnans identitet och därför kan hennes val av frisyr påverka 

hur andra svarta kvinnor, men också hur samhället för övrigt, uppfattar henne. Håret är därför 

en identitetsmarkör där olika hårstilar blir symboler för olika ståndpunkter (Banks 2000:42). 

Det ska alltså finnas en koppling mellan håret och kvinnans identitet.   
 

I used to relax my hair to have a softer texture, make it easier to style, and especially to gain more length.  

Samtou (Samtou/ Multi texture style icon) 

 

Tittar vi återigen på citatet från Samtou ser vi att rakpermanentat hår presenteras som mjukt, 

och det ska i sin tur bidra till att håret blir lättare att hantera i jämförelse med torrt och strävt 

hår som i sin tur framställs som krävande. Det går att uttyda att “naturligt hår” tidigare 

framställdes som ett problem och detta problem gick att lösa genom att rakpermanenta håret. 

Enligt Banks är det vanligt att “naturligt hår” ses som ett problem bland svarta kvinnor 

eftersom kvinnan redan vid en tidig ålder lär sig att det krävs mycket energi att hantera sitt 

hår, kvinnan kan därför uppleva det som jobbigt att identifieras med det (Banks 2000:67). Det 

finns således en föreställning om att kvinnan bör skämmas ifall hennes hår är ”naturligt”, och 

Banks (2000) menar vidare att genom att rakpermanenta sitt hår kan kvinnan fly från detta 

problem (2000:44-48). Då bloggen lägger vikt på att lyfta fram “det naturliga håret” och inte 

framställa det som ett problem introduceras ett nytt budskap till kvinnan som säger att hon 

inte ska skämmas över sitt hår utan istället vara stolt. Bloggen erbjuder istället en identitet till 

sina läsare som ska öka deras självkänsla. Vidare förmedlas det att det är kvinnan själv som 

har rätten till hur hennes hår ska se ut och på så vis inte acceptera att rakt och mjukt hår skulle 
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betyda “bra hår”. Detta tankesätt kan bli tilltalande för besökarna till bloggen eftersom det 

berör hur de uppfattar sig själva.  
 

The first time my hair was relaxed was when I was about 9 or 10 years old (against my mother’s will). My sister 

and I, begged our aunt to help us have hair like African American girls on kid’s relaxer packaging. Soon after, 

we realized the result was far from what we expected, but we kept on doing it for years. We didn’t know better, 

and thought it was an integral part of the normal black hair care routine, and especially wanted to avoid the pain 

of dealing with our hair. I personally never liked my hair relaxed. It never looked straight and had no volume, so 

I was mostly wearing braid extensions and finding ways to hide it. 

Araki (Araki /4b natural hair style icon) 

 

Som tidigare nämnt får alltså svarta kvinnor redan vid en tidig ålder lära sig att deras hår ska 

vara mjukt och rakt. Banks (2000) menar att de går igenom en socialiseringsprocess där håret 

är centralt eftersom att det på ett konkret sätt visar skillnader mellan håregenskaper som finns 

i samhället (2000:24ff) och föreställningarna ska förstärkas ytterligare genom representationer 

i bland annat media och reklam (Frith & Mueller, 2010:117). Även citatet ovan visar hur 

samhällets uppfattningar socialiseras in vid en tidig ålder, och känslan av att vara tvungen att 

förhålla sig till dessa föreställningar kan vara betydelsefull när “naturligt hår” återigen ställs i 

relation till rakpermanentat hår på bloggen. Innebörden av “naturligt hår” som framförs är 

frihet samt rätten att äga sitt hår. Det blir återigen begripligt till varför konstruktionen av 

“naturligt hår” får positiva associationer på bloggen då budskapet som förmedlas är 

självständighet och integritet. 
 

På bloggen presenteras valet om att sluta rakpermanenta håret och ha det “naturligt” som att 

go natural. Att go natural innebär att sluta rakpermanenta sitt hår och ha det i sitt “naturliga 

tillstånd”, och alternativet framställs som stort livsval som kvinnan gör. Dessutom framställs 

en kvinna som väljer att ta steget om att go natural som en stark kvinna eftersom “naturligt 

hår” som tidigare nämnt är kopplat till “stolthet”. Några kvinnor som medverkar på bloggen 

beskriver sitt val om att go natural så här: 
 

After countless times gripping the salon chair as the burning sensation of the perm spread over my scalp like 

wildfire, I finally just said enough was enough. Soon after my last appointment I cut all of my relaxed hair off 

and never looked back! I’ve been natural since September of 2009. 

Courtney (Courtney/ 4c natural hair style icon) 
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Utifrån bloggens framställning går det att antyda att go natural innebär att ta tillbaka 

kontrollen över sitt hår och att det är ett uttryck för hur kvinnan frigör sig från samhällets yttre 

krav. En annan kvinna som medverka på sidan uttrycker sig såhär: 
 

I wanted to return to natural because I no longer wanted to conform to what most of society considers to be 

beautiful. I wanted to learn to accept the way my hair looked. Accept the way it grew naturally out of my scalp. I 

needed to embrace the fact that God did not make any mistakes.   

Karla (Karla /multi texture style icon) 

 

Återigen framställs “naturligt hår” som en befrielse från samhällets ideal och den konstruktion 

av skönhet som genomsyras av vita ideal. Eftersom kvinnans hår inte framställs som rakt eller 

mjukt går det att anta att tjockare och lockigt hår inte tillhör samhällets skönhetsideal. 

Framställningen av “naturligt hår” handlar om stolthet, återta kontroll, integritet, frihet och 

självständighet i sin framställning. Det budskap som förmedlas på bloggen är att en kvinna 

som väljer att ha håret “naturligt” ställer sig aktivt mot den dominerande kulturens 

skönhetsideal.  
 

4.2 Att köpa naturlighet  
My hair has been in its complete natural state now for 1yr 9months and it was the best decision ever! My hair is 

the healthiest its been in my life! 

Sydney (Sydney from brooklyn 4b4c natural style icon) 

 

Citatet, som är taget från Blackgirlwithlonghair-bloggen, framställer valet om att ”go natural 

som the best decision ever” och kvinnan framställs som en gladare och lyckligare person tack 

vare den nya livsstil hon har valt. För att uppnå den tillfredsställande känslan som “friskt” och 

“sunt” hår medför ska hon sluta använda de kemiskt farliga substanser som presenteras på 

bloggen, men däremot innebär det inte att kvinnan helt slutar att använda hårvårdspreparat till 

håret. För att uppnå “friskt” och “sunt” hår behövs fortfarande produkter och detta uttrycks 

när kvinnorna som har valt att go natural själva markerar vilken betydelse dessa har i deras 

dagliga liv. Uppfattningen om att det krävs produkter och materiella ting för att nå en form av 

tillfredsställelse överensstämmer med Baumans (2008) teori om konsumtionsliv. Bauman 

menar att konsumtionen i dagens samhälle har blivit en viktig om inte rent en central 

beståndsdel i de flesta människors liv, och denna konsumtion bygger på människors begär och 

längtan efter både konkreta och abstrakta ting (Bauman 2008:34). Även Frith (1998) menar 

att individer ständigt blir utsatta för konsumtionserbjudanden och de produkter som vi handlar 
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uttrycker vilka vi är (1998:3ff). Föreställningen om att det behövs produkter för att uppnå 

“friskt” och “sunt” hår är i linje med att det behövs konsumtion för att känna sig nöjd som 

person och således skapar konstruktionen av naturligt hår ett begär hos individen. 

 

Bauman (2008:63f) menar att konsumtion genomsyrar allt människan gör och resultatet blir 

att samhället interagera med sina medlemmar främst som konsumenter. Kvinnan som väljer 

att go natural skildras inte som konsument på bloggen då det istället framställs att kvinnan är 

en del av en ömsesidig gemenskap tillsammans med andra kvinnor. Det är dock svårt att 

förbise att konsumtion genomsyrar valet om att go natural eftersom det krävs produkter, 

liksom att ha håret rakt, för att ha håret ”naturligt” vilket gör att denna gemenskap även 

behagar kvinnan som konsument. Detta uttrycks alltså inte explicit eftersom besökarna till 

bloggen inte behandlas som konsumenter i den mån att de exponeras av försäljning samt 

uppmanas till konsumtion just här och nu. Men å andra sidan introduceras produkter till 

besökarna som i sin tur kan väcka nyfikenhet till dem som i sin tur kan leda till konsumtion. 

Denna företeelse faller in med Baumans påpekande om att konsumtionssamhällets avsikt är 

att individen ska konsumera på ett oreflekterat sätt. Hon ska alltså inte reflektera över sitt 

handlande utan istället ska den ske spontant (Bauman 2008:63). Detta kommer till uttryck i 

bloggen då den undermedvetet uppmanar sina följare till konsumtion på ett sätt som gör att de 

inte reflekterar över sin handling eftersom de inte ser bloggen som en sida för försäljning. 

Kvinnan kan alltså handla en produkt som introduceras på bloggen utan att reflektera över att 

det är tack vare Blackgirlwithlonghair hon köpte den.   

I like to mix olive oil and coconut oil with either Lustrasilk Olive Oil Cholesterol Conditioner, or make a deep 

conditioner with a mixture of oils, eggs and apple cider vinegar.  

Courtney (Courtney 3bc Natural Hair Style Icon) 
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I strongly believe my Apple Cider Vinegar hairspray mixture and daily consumption of 8oz of water with a 

splash of Apple Cider Vinegar worked.  

Iris (Iris from Pennsylvania 4bc Natural Hair Style Icon) 

 

I can honestly say that nothing locks the moisture into my hair like shea butter. I prefer raw andunrefined shea 

butter, simply because I like to keep things as natural as possible.  

(6 oils and butters that are essential to my 4b Hair Regimen) 

 

I citaten beskriver kvinnor som har valt att go natural deras hårrutiner och redogör vilka 

produkter de använder till sitt “naturliga hår”. De produkter som presenteras är bland annat 

äpplecidervinäger, olivolja, kokosnötolja samt sheasmör. Dessa produkter kan alltså användas 

när kvinnan väljer att ha sitt hår “naturligt”, och således blir de viktiga inslag för “det 

naturliga håret”. Att bloggen uppmanar kvinnor till konsumtion förstärks ytterligare eftersom 

de förmodligen inte odlar dessa råvaror hemma, vilket i sin tur skulle betyda att det går att 

konsumera naturlighet. Walker (2007) hävdar att konsumtion är en mekanism som används 

för att individen ska få möjlighet att uttrycka och uppfylla sina drömmar, och Walker (2007) 

menar vidare i sin redogörelse att konsumtion är mycket mer än att bara handla produkter 

utan att konsumtionskulturens egentliga budskap är att känslor och identiteter kan köpas 

(Walker 2007:6-10). På bloggen går det att hitta ett samband mellan konsumtionen och 

kvinnans identitet eftersom det blir essentiellt att köpa dessa oljor ifall hon vill identifiera sig 

med go natural-rörelsen. Då konsumtionen av dessa oljor framställs som viktiga kan det 

tolkas som att vad kvinnan väljer att handla spelar en viktig roll för att identifiera sig med 

gruppen. Det kvinnan gör är att hon köper en ny livsstil som hon gärna vill förknippas med.  

 

Bauman framför att ingen identitet är “given” utan att identiteter istället blir projekt i 

konsumtionssamhället, och han menar vidare att de identiteter som gör anspråk på att vara 

givna markerar skyldigheten hos individen att hålla fast vid dem (Bauman 2008: 124f). Detta 

kommer till uttryck i bloggen då den menar att kvinnan redan har en identitet som svart 

kvinna som hon har skyldighet att värna om när det istället blir att kvinnan tilldelas en 

identitet av bloggen, men också samhället, som hon sedan förväntas att förhålla sig vid. 

Denna identitet förstärks på bloggen då den presenterar hur den “naturliga svarta kvinnan” 

ska vara. Även Frith (2010) understryker att det bara är påhittade behov som skapas i 

konsumtionssamhället och Frith (2010) menar vidare att konsumtion egentligen är ett uttryck 

för sökande av social acceptans (2010:86). Konsumtionen som uppmanas på bloggen framstår 

som ett uttryck på tillhörighet.  
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Earlier in my natural hair journey, I would make shea-aloe mixes, because I knew that aloe vera had incredible 

moisturizing properties perfect for dry, natural hair. (6 oils and butters that are essential to my 4c Hair Regimen) 

 

De oljor som förespråkas på bloggen framställs som botemedel mot torrt och strävt hår, och 

kan på så sätt bli symboler för “starkt” och “friskt” hår. Det går att tyda att torrt och strävt hår 

ska undvikas till varje pris och således fungerar oljorna som en räddare i nöden för den 

otillfredsställdhet som har skapats.  

 

En teknik som konsumtionssamhället använder sig av för att upprätthålla ett tillstånd om 

tillfredställelse är att absorbera varje form av missnöje för att sedan återvinna den som en 

viktig resurs för sin egen reproduktion. Det vill säga att genom att fånga upp 

tillfredsställanden som finns i samhället skapar konsumtionslogiken en produkt/tjänst som 

fungerar som en kur. Individen får då möjligheten att födas på nytt och detta sker i olika 

former i konsumtionssamhället, till exempel genom att individer erbjuds att konsumera ett 

mer önskvärt utseende eller en attraktivare kropp (Bauman 2008: 58-61). Frith & Mueller 

(2010) menar att det finns en problematik med att konsumtion sätter värderingar på 

företeelser eftersom dessa värderingar sedan neutraliseras och framställs som normala 

(2010:110f). Även inom håret går det att urskilja ett missnöje, och det uttrycks främst när torrt 

och strävt hår talas i negativa termer och tilldelas negativa värderingar. Detta missnöje har 

konsumtionssamhället fångat upp och skapat produkter för. Botemedlet för torrt och strävt hår 

som presenteras på bloggen är alltså produkter som äpplecidervinäger, olivolja, kokosnötolja 

samt sheasmör. Kvinnan blir således övertalad att vara missnöjd när hennes hår är torrt och 

strävt, och för att sedan bli intalad att lösningen till missnöjet finns i produkterna. Det blir 

därför begripligt om hon sedan vänder sig till konsumtionen. Konsumtionen lovar henne till 

synes lycka vilket följaktligen kan öka hennes självkänsla. Dock kan konsumtionssamhällets 

försök om att tillfredsställa ett behov i många fall sluta som ett tvång då individen känner sig 

tvingad till att konsumera eftersom han eller hon styrs av sina begär (Bauman 2008:54ff). 

Med den utgångspunkten blir konstruktionen av det “naturliga” ett litet bekymmersamt 

scenario då det “naturliga håret” syftar till att framställa en fri kvinna, men så blir inte riktigt 

fallet ifall hennes begär styrs av konsumtion.  

 
My type 4 (Bilaga 1) hair loves thick butters and cream. So I just found that shea butter was one of the most 

beneficial butters for my hair 

(4 oils and butters that are essential to my waist length 4b hair regimen) 
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I citatet ovan går det att urskilja att det är lycka som eftersträvas av kvinnan. När kvinnan är 

lycklig blir hon tillfredsställd och hon kommer att omfamna sitt hår vilket i sin tur kommer 

höja hennes självkänsla. Även om det är konkreta saker som fetter och krämer som kvinnan 

konsumerar i jakten på det “naturliga” håret så är det den abstrakta känslan som framställs. 

Walker (2007) menar att konsumtionskulturen presenterar människokroppen som formbar och 

således kan den alltid förbättras, och individen kan bli lyckligare. Samtidigt som nya ideal 

presenteras introduceras en begränsad väg att uppnå dem, och den väg som presenteras är 

konsumtion (Walker 2007:8f). Detta uttrycks på bloggen då kvinnan ständigt blir påmind om 

att hennes hår kan bli bättre, finare och friskare ifall hon använder produkterna. 
 

Konstruktionen av “naturligt hår” syftar alltså till att väcka ett begär hos kvinnan och detta 

begär måste hållas vid liv så att kvinnan ständigt söker sig till konsumtionen. Med detta sagt 

kan det antas att målet är att kvinnan ska bli nöjd med sitt “naturliga hår”, men Bauman 

(2008) menar att så inte är fallet. Det mänskliga begäret efter stabilitet lämpar sig inte för ett 

konsumtionssamhälle utan det mänskliga begäret måste hela tiden förändras så att 

konsumtionssamhället kan upprätthållas. Kvinnan får alltså aldrig bli nöjd med sitt “naturliga 

hår”, eftersom då kommer hon att sluta att konsumera (Bauman 2008:39-45). Detta innebär 

att det är nödvändigt för bloggen att introducera nya varor som tillfredsställer nya begär så att 

konsumtionen av det naturliga håret hålls vid liv. Detta uttrycks delvis när olika produkter 

presenteras på bloggen samt när olika egenskaper på håret lyfts fram, men framförallt uttrycks 

det när man tittar tillbaks på det gamla idealet om rakt hår och jämför det med nya 

framställningen för det “naturliga håret”. Idealet om rakt hår har ändras till normen att ha 

håret “naturligt”, och därför har nya produkter skapats och rekommenderas för att 

tillfredsställa det nya behovet. Situation som uppstår faller in i tesen om att det är ett tillfälligt 

tillstånd av tillfredställelse som konsumtionssamhället eftersträvar och inte en bestående 

känsla (Bauman 2008:56f).   
 

Konsumtionssamhället står med andra ord för det samhälle som gynnar, uppmuntrar eller 

förstärker valet av konsumtion (Bauman 2008:63), och precis som konsumtionssamhället 

främjar en livsstil som präglas av konsumtion går det att hitta tecken på bloggen som gör 

detsamma. Detta uttrycks främst när de framställer oljorna som essentiella för steget om det 

naturliga och det “naturliga håret” kan alltså köpas, och det underförstådda budskapet är att 

naturlighet nås bäst via särskilda produkter. Utifrån denna utgångspunkt innebär inte 
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“naturligt hår” att kvinnan bara är utan istället finns det ett färdigt koncept för naturlighet som 

kvinnan kan konsumera och rätta sig efter. Detta kan ses som motsägelsefullt då grundtanken 

för “naturligt hår” är att individen ska omfamna sitt redan befintliga jag, vilket inte riktigt blir 

fallet om individen uppmanas till att omfamna ett naturligt jag som hon ska köpa. Även 

tanken om att en kvinna kan konsumera naturlighet i dagens samhälle är oroväckande 

eftersom det skulle betyda att det inte går att bli fullständigt accepterad. 
 

4.3 Naturlig på rätt sätt 
I samband med att bloggen främjar produkter till vägen om det ”naturliga” går det också att 

urskilja att det förekommer tips och råd i den om hur dessa produkter ska användas. Dessa 

upplysningar kan ses som ett uttryck för den vägledning som föreligger på sociala medier. Att 

det ges tips är egentligen inget underligt då det har blivit allt vanligare att bloggar erbjuder 

hjälp till sina följare, och de vägledningar som ges kommer till uttryck på olika sätt. På 

Blackgirlwithlonghair framförs detta när bloggen ger tips om vilka “naturliga råvaror” som är 

att rekommendera och hur kvinnan kan använda dem på bästa sätt.  
 

Do moisturize day and night with a Vapo and a cream. I use my homemade shea butter cream every day.  

Samtou (Samtou Multi-Texture style icon) 

Till exempel ges anvisningar om hur det går att göra inpackningar på bland annat 

kokosnötsolja, shea butter, jojobaolja, olivolja eller avokadoolja. Det nämns även att bland 

annat salt, bakpulver, citron eller äppelcidervinäger tillsammans med vatten kan användas till 

att göra olika typer av hårkurer för mjäll eller torra och irriterande hårbottnar, men framförallt 

är det de olika oljorna som nämns och hyllas. Bland annat beskrivs det hur fetterna ger näring 

till hårrötterna för att återfukta håret. Fetterna ska användas för att ge håret glans, vilket i sin 

tur skulle leder till ett mjukare hår som är lättare att hantera och styla än torrt och strävt hår. 

Dessa förslag kan ses som instruktioner för att lyckas få ett “naturligt hår” som är friskt, starkt 

och glansigt. Det behövs alltså vägledning och hjälp för att få “naturligt hår” från någon 

utomstående som innehar mer kunskap inom området än kvinnan själv. 

25 More Oils, Butters and Natural Ingredients and How To Use Them on Natural Hair 

(25 more oils butters and natural ingredients and how to use them on Natural Hair) 
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12 Ways to Use Avocado Oil on Natural Hair 

(12 ways to use avocado oil on natural hair) 
Att det krävs kunskap som hämtas utomstående för att ha håret “naturligt” på rätt sätt uttrycks 

när bloggen förklarar vilka oljor som ska användas. Denna inställning kan förstås utifrån 

Giddens (1996) teori om att människan förlitar sig allt mer till expertsystem. Med 

expertsystem åsyftar Giddens till abstrakta system som bygger på professionell expertis 

(1996:34), och han menar att sociala relationer har förskjutits från det omedelbara 

sammanhanget till något abstrakt (Giddens 1996:35f). Bloggen kan betraktas som ett abstrakt 

expertsystem således att det är en plattform som försöker att hjälpa sina besökare, och denna 

oavbrutna kontakt sker trots att de aldrig har träffat majoriteten av dem. Bloggens experthjälp 

uttrycks i den vägledning som ges för det “naturliga hår”, och för att denna vägledning som 

introduceras ska fylla någon som helst funktion måste utgångspunkten vara att de som 

besöker bloggen inte har någon kunskap om hur oljorna verkar på håret. Om kvinnan har en 

begränsad kunskap om vad som är “bra” för hennes naturliga hår skapas en situation som 

utifrån Giddens perspektiv (1996) hade kunnat förklaras som en okontrollerbar situation för 

individen eftersom han eller hon blir fångad i en värld som han eller hon inte riktigt förstår 

(1996:15ff). Ifall kvinnan befinner sig i denna okontrollerbara situation tvingas hon således 

till att skaffa denna kunskap från någon utomstående som framställs kunnig inom hår samt 

förlita sig på den. En blogg som Blackgirlwithlonghair förmedlar denna information eftersom 

det inte är självklart att kvinnan redan har den. Deras roll blir att erbjuda experthjälp för det 

“naturliga håret” och de blir på så sätt en viktig spelpjäs i framställningen av “naturligt hår”.  
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I strongly believe my Apple Cider Vinegar hairspray mixture and daily consumption of 8oz of water with a 

splash of Apple Cider Vinegar worked. Iris (Iris from Pennsylvania 4bc Natural Hair style icon) 

 

Vad exakt i produkterna och metoderna som gör att håret blir friskare förklaras aldrig 

närmare, utan istället uppmärksammas enbart att produkterna är bra. En strategi som används 

är att skapa en stark tilltro för råvarorna så att ingen ifrågasätter den vägledning som ges. 

Enligt Frith (1998:86f) och Walker (2007:8f) råder det en stark tilltro till aktörer som utmanar 

de etablerade varumärkena som säljer hårprodukter eftersom de främst ägs av större företag 

där vita ideal formar skönhetsidealen. Walker (2007) menar att när den svarta kvinnan 

ständigt känner sig exkluderad från andra aktörer söker hon sig till sina egna, och detta 

kommer till uttryck när bloggen använder sig av förtroendeingivande ansikten för att 

vägledningen ska gå hem hos sina följare. Vidare kan den tillit som bloggen försöker skapa 

också vara ett uttryck för den bristande information som den antar att kvinnorna har, vilket i 

sin tur gör att bloggen försöker ta kontrollen över kvinnans hår då den vill att hon förlitar sig 

på någon annan ska hjälpa henne att få håret “naturligt på rätt sätt”. Det uppstår sålunda en 

problematisk situation eftersom vikten att erhålla kontrollen över sitt hår är centralt i 

framställningen av “naturligt hår”, vilket inte stämmer fullt ut eftersom den också delas med 

abstrakta förmågor.   
 

Henna Treatments – they make my hair so soft and strong and I retain length better after I do them. 

(Paulah 4b Natural Hair style icon) 

 

Vägledningen som ges på bloggen uttrycker att kvinnan får “starkt hår” ifall hon följer råden 

och dessutom beskrivs hur håret växer snabbare ifall kvinnan följer hänvisningarna, och 

således går det att göra en koppling mellan “starkt hår” och “långt hår”. Vägledningen ska 

alltså hjälpa kvinnan att få ett starkare och längre hår. 
 

I fell in love with mango butter two summers ago. Not only does it feel heavenly on my skin, but it’s also a great 

for my scalp AND my hair. It’s rich in antioxidants and vitamins that promote hair growth. 

(6 oils and butters that are essential to my 4b hair regimen) 

 

I use extra dark castor oil because dark castor oil promotes hair growth and thickness.  

(6 oils and butters that are essential to my 4b hair regimen) 

 

Dessa exempel åskådliggör hur bloggen uppmanar till konsumtion i sin vägledning mot ett 

“naturligt” och längre hår. Detta uttrycks när vägledningen uppmanar kvinnan att använda 
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produkter som innehåller naturliga råvaror då det stärker hennes naturliga hår vilket kommer 

att resultera till att hennes hår växer snabbare och hon får det långa hår som hon önskar.    

 
My Natural Hair Growth Took Off When I Started Using Natural, Raw Ingredients 

(My natural hair growth took off after I started using natural raw ingredients) 

 

Vägledningen som ges poängterar ständigt den belöning man får ifall man följer råden och det 

blir tydligt hur längre hår uttrycks som en vinst som kvinnan får eftersom hon varit duktig och 

lyssnat på råden som hon har blivit tilldelad. 
 

7-Blend Hot Oil Treatment for Softness, Moisture and Shine in Natural Hair 

(7 blend hot oil treatment for softness moisture and shine in natural hair) 

 

Vägledningen sägs också bidra till att håret blir mjukare samt får mer glans, och således kan 

dessa två egenskaper också ses som belöningar som kvinnan får ifall hon lyssnar på de råd 

hon får från bloggen.  
 

Vägledningen som används på bloggen kan ses som strategier för att skapa förtroende och 

tillit. Denna tillit kan men hjälp av Giddens (1996) beskrivas som ett ansiktslöst åtagande 

eftersom bloggen inte är en enskild individ som befinner sig i samma lokala kontext som 

besökaren till bloggen. Med ansiktslösa åtaganden åsyftar Giddens (1996) till den tillit som 

bygger på att man förlitar sig på expertsystem som individen till stor del är okunnig om 

(1996:81ff). Giddens skiljer mellan två former av tillit och den andra formen av tillit som 

beskrivs i hans redogörelse är åtagande med ansikte som i sin tur kan beskrivas som 

tillitsrelationer som upprätthålls i sociala kontakter med andra människor som befinner sig i 

samma lokala kontext (1996:81). Ifall den tillit som formas på bloggen skulle definieras som 

enbart ett ansiktslöst åtagande skulle det innebära att besökarna till bloggen förlitar sig helt till 

något helt främmande och abstrakt i sin jakt på det “naturliga håret”. Dock skulle det vara en 

förenklad syn på det som uttrycks på bloggen eftersom den i hög grad består av rådgivning 

från olika kvinnor som besökarna får bekanta sig med genom att de presenterar sig själva. 

Besökarna får således ett ansikte på personen som ger dem vägledning och representanterna 

som syns kan ses som ambassadörer för bloggen. Dessa kvinnor syftar till att skapa 

betryggande former mellan besökarna och bloggen och det uppstår en mer konkret relation till 

det abstrakta. De ansikten som presenteras är försedda med långt och ”naturligt hår” och det 

budskap som förmedlas är om kvinnan lyssnar på råden kan hon få lika snyggt hår. Enligt 
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Giddens (1996) är relationer till abstrakta system viktiga och han kallar dem tillgångspunkter, 

och han menar vidare att det är just i dessa tillgångspunkter där individen kommer i kontakt 

med systemens representanter (Giddens 1996:84-88). Kvinnorna som är ambassadörer på 

bloggen är uttryck för dess tillgångspunkter då det är vid det mötet som det byggs en relation 

mellan besökaren och bloggen och således vidmakthålls tilliten. Den relation som framställs 

får en liknande karaktär som en vänskap och det framställs att bloggen är hennes vän samt vill 

henne gott. Walker (2007) menar även att svarta gärna lyssnar till andra svarta när det 

kommer till deras hårskötsel då de är skeptiska till andra aktörer (2007:6-10) och detta 

uttrycks också på bloggen då den huvudsakliga målgruppen för bloggen är svarta kvinnor och 

de ambassadörer som framträder är också svarta kvinnor.  
 

Visionen om att ha ett “friskt och starkt naturligt hår” kräver alltså inte bara produkter för att 

uppnås, utan också kunskap som ska hämtas från någon som kvinnan egentligen inte har 

någon verklig relation till. Istället för att försöka “få mer kunskap på egen hand” blir kvinnan 

hänvisad till att lita på den vägledning som bloggen ger. Tillit till expertsystem ska vila på 

förtröstan om att andra personer har mer kunskap i ett ämne än man själv. Tillit till det 

abstrakta gör också att det inte är helt förutsättningslöst för kvinnan att go natural eftersom att 

hon trots allt behöver förhålla sig till den kunskap hon tilldelas. Istället för att bli oberoende 

blir kvinnan beroende på så vis att hon uppmanas att inte lita på sin egen insikt utan trygga sig 

till andras kännedom. Bloggen framställer alltså produkter som positiva eftersom de ska göra 

håret längre, mjukare och mer glansfullt, och således uttrycks ett skönhetsideal för det 

“naturliga håret”. Dessa produkter ska användas på “rätt sätt” och det framställs att det är 

genom bloggen kvinnan kan insamla denna kunskap. Kvinnor som väljer att go natural kan 

på så sätt till en viss del ses som passiva aktörer istället för en aktiv normbrytare till rådande 

skönhetsideal eftersom det fortfarande är ett ideal som godtas. Det problematiska med att det 

krävs kunskap och expertis utifrån är att de återigen blir en någon annan som får bestämma 

vilket hår kvinnan ska ha och eftersträva.  
 

4.4 Att tämja sina lockar 
För att förstå vilka alternativa skönhetsföreställningar som framträder har studien tagit fasta 

på de produkter och vägledning som introduceras på bloggen. Dessa medel presenteras som 

gynnsamma för det ”naturliga håret” och blir därför väsentliga i framställningen för det 

”naturliga håret” och hur det bör se ut. Det är heller inte ovanligt att bloggar introducerar nya 

ideal till sina besökare genom att presentera olika metoder som ger ett särskilt resultat. Att det 
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har bildats ett nytt skönhetsideal för hur svarta kvinnors hår ska se ut kan urskiljas bland annat 

i kommentarerna från anhängarna till bloggen. Det “naturliga håret” har fått en helt ny 

dimension genom att nya produkter uppmanas och att vägledning föreslås. Tittar man på 

kommentarerna under bilderna på Blackgirlwithlonghairs Instagram-konto går det att se att 

det råder en uppfattning bland följarna om vilket “naturligt hår” som anses vara finare än 

andra. Jag ska hädanefter göra en jämförelse mellan bilder som finns på 

Blackgirlwithlonghairs Instagram-konto för att sedan undersöka kommentarerna till 

respektive bild, och därefter undersöka ett annat Instagram-konto, vid namn Curlybeauties, 

för att kartlägga hur skönhet konstrueras för det “naturliga håret”. 
 

Den första bilden på Blackgirlwithlonghair Instagram-konto föreställer en kvinna vars stora 

och långa hår står i centrum. Kvinnan på bilden har lockar som kan beskrivas som tämligen 

lösa och mjuka, och kvinnan på bilden beskriver själv att hennes lockar faller in i vad gruppen 

kallar “kategori 3” (Bilaga 1). För att lättare placera håret i ett fack använder bloggen olika 

kategorier som ska underlätta och hjälpa kvinnorna att beskriva sitt hår. Dessa kategorier 

används flitigt bland följarna och gör det lättare att förstå hårets egenskaper.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My hair is a combo of all the 3’s. My curls are both fine and coarse in some areas. 

Natasha (Natasha Multi-Texture style icon 3) 
 

Eftersom kvinnan på bildens ansikte inte syns är det svårt att säga någonting om hennes 

utseende, och därför går det inte att hävda att kontot syftar till att framställa en snygg kvinna. 

Kontot använder sig heller inte av ord som vacker eller snygg när bilden beskrivs, och av den 
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anledningen går det inte att anta att de glorifierar denna hårtextur. Däremot går det bland 

kommentarerna att plocka ut yttranden som kan associeras med skönhet av olika slag. 

Förekommande kommentarer under bilden är bland annat “Beautiful”, “Stunning”, 

“Amazing” och “Gorgoeus”. Dessa fyra kommentarer tyder på att åskådaren betraktar det 

som bilden föreställer som någonting snyggt och vackert. Håret som syns på bilden beskrivs 

till och med som något fantastiskt. Eftersom det är håret som syns tydligast på bilden kan det 

antas att kommentarerna framförallt är riktade till kvinnas hår, och inte hennes utseende. 
 

När en jämförelse görs mellan den första bilden och den andra som ser ungefär likadan ut på 

så vis att kvinnan på bilden tittar ner mot marken och hennes hår blir i centrum går det att 

urskilja andra kommentarer. Kvinnan på bildens hår kan beskrivas som klassiskt afro; stort, 

fluffigt med inslag av sammanpressande lockar. Hennes hår hade kategoriserats i vad bloggen 

kallar ”kategori 4” (bilaga 1). Hennes hår är inte lika långt som kvinnan på första bilden och 

kvinna själv beskriver sitt hår som: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I believe my hair texture is 4A, but there’s a little part in the middle of my hair that doesn’t curl at all. It looks 

mostly wavy and it’s the driest part of my hair. So I’m thinking that part is 4B. My hair is really dense and I 

would say I have a mixture of fine and coarse strands. But mostly on the coarse side. 

Christ (Christ Marthe 4a Natural Hair Style Icon) 

 

Även på denna bild står håret i fokus, dock genererar bilden lika många kommentarer utan 

istället går det att lägga märke till enbart två stycken varav den ena skriver Thanks och den 

andra We got the same hair look. Bland kommentarerna förekommer alltså ingenting om att 
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hennes hår skulle vara fint eller vacker. Det går att urskilja samma mönster på flera bilder där 

kvinnans på bildens hår kan kategoriseras som hårtyp 4 (bilaga 1). Exempel på bilder som har 

liknande kommentarer som den andra bilden är: 

 

Går vi tillbaks till den första bilden kan vi urskilja komplimanger till hur håret ser ut och 

uttryck som beautiful, stunning och amazing är förekommande. På de andra bilderna ges inga 

komplimanger till håret av följarna utan istället förekommer andra kommentarer som inte 

leder associationerna till skönhet. Detta ideal för det “naturliga håret” går även att påträffa på 

Curlybeauties Instagram-konto. De Curlybeauties huvudsakligen gör är att dela bilder på 

tjejer med lockigt hår, för att just framhäva tjejernas lockiga hår. Tittar vi på de bilder som 

finns delade på Curlybeauties konto går det att hitta likheter med framställningen av den 

första bilden på Blackgirlwithlonghairs Instagram-konto: 
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Bilderna illustrerar att håret ska vara långt och glansigt, och gärna inneha mjuka lockar. 

Curlybeauties framställning av det lockiga håret är mycket populärt, vilket märks på antal 

följare kontot har men också av kommentarerna. Det går att urskilja återkommande 

kommentarer under flera av bilderna som tyder på att många som besöker kontot har en 

gemensam åsikt, nämligen att deras framställning av lockar är fint och önskvärt. 

Kommentarer som dream hair, hair goals, beautiful curls, yas och love natural hair är 

mycket vanliga. Den gemensamma nämnaren som går att uppfatta utifrån kommentarerna är 

att bilderna framställer skönhet och de förstärker föreställningen om att håret ska se ut på ett 

visst sätt när det är “naturligt”. Denna jämförelse uttrycker att lockar som ser ut på ett visst 

sätt är mer uppskattade av följarna, och således kan den framställning som görs betraktas som 

ett skönhetsideal. Även om kontot inte explicit glorifiera en viss hårtyp går det att utifrån 

kommentarerna tolka att en sådan uppfattning finns hos de som kommenterar. 

 

Exemplen från både Blackgirlwithlonghairs och Curlybeauties Instagram-konton visar att det 

hår som uppskattas av följarna är till stor del långt hår, mjukt hår och glansigt hår, det vill 

säga ungefär det hår som kvinnan sägs få ifall hon konsumerar särskilda produkter och följer 

en viss vägledning som bloggen rekommenderar. Genom att lyssna på bloggens 

konsumtionsförslag och vägledning ska håret inte bara bli hälsosamt och friskare, utan det ska 

också bli vackrare och mer attraktivt. Denna uppfattning åskådliggör ytterligare att det 

föreligger ett skönhetsideal inom det “naturliga”. En viss “naturlighet” blir undermedvetet 

priviligierad och skönhetsidealet uttrycks i form av lockar istället för rakt hår. Det uttrycks 

alltså likheter med det tidigare skönhetsidealet som grundade sig på vita ideal. 

 

Fanon (1995) menar i sin teori att svarta ser sig själva med vitas ögon och det gör att de 

uppfattas, både av sig själv och av den vita, som underlägsna in i minsta vardagliga detalj 

(1995:108). Han menar vidare att i det kollektiva omedvetna är svart lika med fult och således 

undviker svarta att identifiera sig med denna egenskap (1995:172). Istället uppstår det en 

situation där svarta strävar efter att bli accepterade av den dominerande kulturen för att känna 

sig delaktiga och integrerade i gemenskapen (Fanon 1995). Även om Fanon främst talar om 

hudfärg i sin redogörelse går det att hitta likheter med vad som uttrycks på Instagram-kontot. 

Genom att studera kontots ideal går det att urskilja avtryck från den dominerande kulturens 

skönhetsideal även ifall Blackgirlwithlonghair försöker att bryta sig loss från den, och detta 

uttrycks främst när mjuka lockar blir favoriserade av följarna till skillnad från 

sammanpressade afrolockar.  



	   30	  

 

Det som uttrycks är alltså att kvinnan genom konsumtion och vägledning snarare ska tämja 

sina lockar eftersom hennes hårattribut inte helt faller in i det dominerande skönhetsidealet. 

Att kvinnan ska behöva tämja sina lockar kan ses som ett uttryck för Fanons (1995) tes om att 

svarta lider av ett mindervärdeskomplex i förhållande till vita vilket har bidragit till att de 

försöker anpassa sig till den dominerande kulturen (Fanon 1995:58). Genom att tämja sina 

lockar skulle det innebära att kvinnan inte sticker ut lika mycket som hon hade gjort ifall inte 

hon gjorde det. Enligt Fanon (1995) skapas en föreställning bland svarta att de måste anpassa 

sig för att bli erkända av den dominerande kulturen då de uppfattar sig själva som 

mindervärdiga i relation till vita (Fanon 1995:98f) och detta ges alltså i uttryck då vita ideal 

fortfarande favoriseras trots att Blackgirlwithlonghair syfte är att erbjuda ett annat 

skönhetideal. Det nya idealet ger också uttryck för hooks teori (1992) som menar att den 

andre, det vill säga en minoritetsgrupp, liknas vid en krydda som kan “piffa upp” den 

dominerande kulturen, så att dess önskemål om en mer spännande tillvaro tillfredsställs 

(hooks 1992:21), och således konstrueras den andres etnicitet som det exotiska som det vita 

subjektet inbjuds till ”att äta” (hooks 1992:39, Ahmed 2011:39). Att äta innebär att det 

exotiska och främmande ska införlivas till de västerländska konsumenterna som något 

annorlunda, spännande och ovanligt (hooks 1992:39, Ahmed 2011:39f). Vänder man på detta 

resonemang och ser det från minoritetsgruppens perspektiv går det att få en klarare förståelse 

för hur det kommer sig att den dominerande kulturens ideal influerar konstruktionen av det 

“naturliga håret”. Företeelsen är ett uttryck för hur en minoritetsgrupp skapar en bild av sig 

själv utifrån den dominerande kulturen, och således formas en självbild som säger att de är 

annorlunda. Om samhället framställer minoritetsgruppen som annorlunda blir det även 

begripligt varför de kan uppfatta sig som det. Enligt hooks (1992) råder det en rädsla hos 

minoritetsgrupper som grundar sig i att man alltid måste överensstämma med normen för att 

förbli säker och inte betraktas som annorlunda (1992:22). Uppmaningen till att tämja sina 

lockar kan således ses som ett uttryck för en undermedveten uppmaning från bloggen till att 

inte sticka ut eftersom det medför risker att betraktas som avvikande i samhället.  
 

Både Blackgirlwithlonghair och Curlybeauties framställning av håret går i linje med Fanon 

(1995) teori om att svarta speglar sig från vita ögon vilket gör att svarta konstituerar sin egen 

självuppfattning utifrån den dominerande kulturen. Han menar vidare att detta är en 

förutsättning för att svarta ska få ett erkännande och att det egentligen inte är konstigt 

eftersom det ligger i människans natur att vilja bli erkänd av en annan människa (Fanon 
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1995:11f). Både Thompson (2009:841) och Lindsey (2011:100f) menar att minoritetsgrupper 

utvecklar överlevnadsstrategier för att närma sig den dominerande kulturen och för att inte 

förlora sin ställning i samhället ytterligare. Dessa två redogörelser uttryck således att vita 

ideal fortfarande favoriseras och genomsyras inom kulturen. Att tämja sina lockar är alltså ett 

uttryck för ett rop på bekräftelse, men också en överlevnadsstrategi. Fanon (1995) beskriver i 

sin tes att när en minoritetsgrupp eftersträvar ett erkännande från den dominerande kulturen 

skapar den dominerande kulturen minoritetens självuppfattning och således skapas ett 

mindervärdeskomplex. För att hanterar detta mindervärdskomplex flyr svarta från sig själv 

och klär sig i vita masker, och därmed få ett medgivande av den dominerande kulturen (Fanon 

1995:12). Att tämja sina lockar kan alltså vara ett uttryck för hur en minoritet undermedvetet 

sätter på sig en mask för passa in i samhället.  
 

Den nya framställningen av skönhet och “naturligt hår” är en aning paradoxal eftersom syftet 

är att frigöra sig från den dominerande kulturen men trots det går det att hitta spår av den i 

framställningen. Detta uttrycks när mjuka och långa lockar blir favoriserade framför andra 

varianter av lockar, och det går att fråga sig hur det kommer sig att den dominerande 

kulturens ideal fortfarande florerar trots att minoritetsgrupper aktivt jobbar med att bryta sig 

loss. Genom att tillämpa både hooks (1992) och Ahmed (2011) tes om att den dominerande 

kulturen i samhället implicit målar upp minoritetsgrupper som främlingar för att underhålla 

den och att minoritetsgrupper således känner sig annorlunda går det att närma sig en 

förklaring. Även Fanon (1995) teori om att svarta söker bekräftelse från vita hjälper oss att få 

en klarare bild till hur det kommer sig att den dominerande kulturen genomsyrar 

minoritetsgruppers ideal. Ahmed (1992) redogör i sin teori om att det råder ojämnlika 

förhållanden mellan den dominerande kulturen och en minoritetsgrupp genom att ge ett 

konkret exempel på vilka förhållanden som uppstår när någon från en minoritetsgrupp 

passerar någon från den dominerande kulturen. Enligt henne är det ur maktsynpunkt en helt 

annan sak att som svart subjekt passera som vit, än att som vitt subjekt passera som svart. Det 

som uttrycks är att “se svart ut” blir en avvikelse från det normaliserade tillstånd som det 

innebär att “vara vit” eftersom andras blickar dröjer längre kvar vid dem som redan är märkta 

som annorlunda (Ahmed 2011:51ff). Att förknippas och ses som en del av den dominerande 

kultur innebär alltså att inte sticka ut utan istället bli osynlig vilket kan skapa en strävan hos 

minoriteten att vilja bli sedda som den dominerade kulturen eftersom det skulle innebära 

osynliga egenskaper (Ahmed 2011:201-207) . Att tämja sina lockar ska således ge den svarta 

kvinnan osynliga egenskaper i samhället vilket kan underlätta hennes vardag. 
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5 Vitt är vackert, svart är fult 

Hair. It may seem like a mundane subject, but it has profound implications for how African American women 

experience the world (Thompson 2009:832) 

 

Tidigare forskning är alla överens om att det är nödvändigt att den svarta kvinnan befrias från 

hegemoniska ordningar för skönhet (Patton 2006, Robinson 2011, Thompson 2009). Trots 

försök om att sudda ut föreställningar om att vitt är vackert och svart är fult, visar studien att 

det inte är helt enkelt. Studiens resultat demonstrerar att det fortfarande finns hierarkier bland 

svarta och att detta uttrycks i lockar istället för rakt hår. Det nya skönhetsideal som har 

skapats har fortfarande influenser av konstruktionen om bra eller dåligt hår vilket kommer till 

uttryck när vita drag fortfarande favoriseras. De exemplen som åskådliggöra detta fenomen är 

när långa, mjuka och definierade lockar föredras, och uppmanas genom konsumtion och 

vägledning. Detta kan vara ett tecken på att minoritetsgrupper betraktas som annorlunda i 

samhället och för att smälta in ska de alltså undermedvetet acceptera västerländska vita drag 

för att sedan förvandla dem till deras ideal. Fanon (1995) menar att etablerade föreställningar 

begränsar och låser in svarta till att leva upp till förväntningar om att uppträda på ett visst sätt 

och Ahmed (2011) menar att det beror på att det existerar en vithetshegemoni. För att inte 

betraktas som annorlunda, utan istället bli osynlig, används överlevnadsstrategier av 

minoritetsgrupper (Patton 2006:23). Dessa strategier uttrycks i bloggens framställningar alltså 

när kvinnan uppmanas till att tämja sitt hår och företeelsen manifesterar att västerländska vita 

drag omfamnas av minoritetsgrupper för att överleva i samhället.   
 

När kvinnan tror att hon gör ett aktivt val mot etablerade föreställningar åskådliggör studien 

att hon i själva verket köper ett redan färdigt koncept som hon blir delaktig i. Denna företeelse 

är egentligen inget förvånande utspel då flera stilar och motreaktioner har kommersialiseras 

genom tiden, bland annat hipster-rörelsen som till en början ville främja originalitet men som 

till slut blev en pretentiös livsstil. Att även motreaktionen mot etablerande föreställningar om 

hår för svarta har blivit kommersialiserad uttrycker i själva verket på något mer generellt i 

samhället där i princip allt får ett marknadsvärde. Detta har studien tagit fasta på genom att 

tillämpa Baumans (2008) teori om att konsumtion har kommit till att spela en väsentlig roll i 

samhället. Vägen till det ”naturliga” manar också till vägledning och den vägledning som 

kommer till uttryck på bloggen visar vilket stor inflytande abstrakta förmågor har på oss 

individer, och hur vi i vissa fall blir styrda efter deras önskan.  
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Framför allt har studien tagit fasta på att håret är ett högaktuellt ämne och borde 

uppmärksammas mer eftersom att det fortfarande avspeglar hegemoniska föreställningar inom 

kulturen. Håret i sig är egentligen bara ett åskådligt exempel men det tydliggör på ett konkret 

sätt hegemoniska strukturer i samhället. Studien visar att svarta kvinnor fortfarande kämpar 

med att möta ideal och genom att belysa detta fenomen har studien lyckats fastställa att valet 

hur kvinnan väljer att styla sitt hår egentligen avspeglar något större i samhället. Studien visar 

att minoritetsgrupper fortfarande brottas med etablerade föreställningar, och resultatet är ännu 

mer häpnadsväckande eftersom bloggens vision är att bryta sig loss från dessa uppfattningar. 

Resultatet tyder således på att det inte är helt okomplicerat för en minoritetsgrupp att bryta sig 

loss från dominerande tänkesätt. Detta kan till stor del bero på att de blir in socialiserade till 

normer via bland annat media och reklam som redan vid ett tidigt stadium ger dem en negativ 

självbild (Banks 2000:22ff).  
 

Även om bloggens framställning inte helt lyckas avskilja sig från konstruktionen om bra eller 

dåligt hår, så är bloggens avsikt en god steg på vägen. Dock skjuter den sig själv i foten med 

att det ideal som presenteras än genomsyras av etablerade uppfattningar. Resultatet visar 

egentligen inte på någon större utveckling i vägen mot befrielse, vad som har skapats är 

istället ett nytt skönhetsideal som individen måste rätta sig efter för att passa in och 

accepteras. Frågan som kan ställas är ifall det är möjligt för en minoritetsgrupp att vinna 

kampen mot etablerade föreställningar i samhället. Denna frågeställning blir intressant 

eftersom att det är vi människor som skapar normer, vilket gör att det borde vara möjligt för 

oss att avlägsna dem. Men frågan som synnerligen blir relevant efter studiens resultat är- på 

vilket sätt?  
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Blackgirlwithlonghair.com 

Utvalda inlägg: 

Caroline // 4C Natural Hair Style Icon: http://blackgirllonghair.com/2014/03/caroline-4c-

natural-hair-style-icon/ 

Samtou // Multi-Texture Style Icon: http://blackgirllonghair.com/2014/05/samtou-multi-

texture-style-icon 

Arki // 4B Natural Hair Style Icon: http://blackgirllonghair.com/2014/04/araki-4b-natural-
hair-style-icon/ 
 
Courtney // 4C Natural Hair Style Icon: http://blackgirllonghair.com/2014/06/courtney-4c-
natural-hair-style-icon 
 
Karla // Multi-Texture Style Icon: http://blackgirllonghair.com/2014/04/karla-multi-texture-
style-icon/ 
 
Sydney from Brooklyn // 4B/4C Natural Style Icon: 
http://blackgirllonghair.com/2015/02/sydney-from-brooklyn-4b4c-natural-style-icon/ 
 
Iris from Pennsylvania // 4B/4C Natural Hair Style Icon: 
http://blackgirllonghair.com/2015/01/iris-from-pennsylvania-4bc-natural-hair-style-icon 
 
6 Oils and Butters That Are Essential to my 4B Hair Regimen: 
http://blackgirllonghair.com/2015/04/6-oils-and-butters-that-are-essential-to-my-4b-hair-
regimen/ 
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4 Oils and Butters That Are Essential to My Waist Length 4B Hair Regimen: 
http://blackgirllonghair.com/2015/04/4-oils-and-butters-that-are-essential-to-my-waist-length-
4b-hair-regimen 
 
25 More Oils, Butters and Natural Ingredients and How to Use them on Natural Hair: 
http://blackgirllonghair.com/2014/05/25-more-oils-butters-and-natural-ingredients-and-how-
to-use-them-on-natural-hair 
 
12 Ways to Use Avocado Oil on Natural Hair: http://blackgirllonghair.com/2014/02/12-ways-
to-use-avocado-oil-on-natural-hair 
 
Paulah // 4B Natural Hair Style Icon: http://blackgirllonghair.com/2014/04/paulah-4b-natural-
hair-style-icon/ 
 
My Natural Hair Growth Took Off When I Started Using Natural, Raw Ingredients: 
http://blackgirllonghair.com/2014/07/my-natural-hair-growth-took-off-after-i-started-using-
natural-raw-ingredients 
 
7-Blend Hot Oil Treatment for Softness, Moisture and Shine in Natural Hair: 
http://blackgirllonghair.com/2015/03/7-blend-hot-oil-treatment-for-softness-moisture-and-
shine-in-natural-hair 
 
Natasha // Multi-Texture Style Icon: http://blackgirllonghair.com/2014/05/natasha-multi-
texture-style-icon-3 
 
Christ-marthe // 4A Natural Hair Style Icon: http://blackgirllonghair.com/2013/12/christ-
marthe-4a-natural-hair-style-icon 
 
 
Instagram-konton: 
https://instagram.com/blackgirlwithlonghair/ 
https://instagram.com/curlybeauties/ 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: 
 
Natural Hair Type Guide: Which Type Are You? 
Type 3: Curly Hair 
3B: Medium amount of curl, from bouncy ringlets to tight corkscrews. Circumference: Sharpie size. Curls are 
well-defined and springy. It isn’t coarse, like many believe, but soft and very fine 
3C: Hair has tight curls in corkscrews. The curls can be either kinky, or very tightly curled, with lots and lots of 
strands densely packed together. The very tight curls are usually fine in texture.. Curly kinky hair 
 
Typ 4: Kinky hair 
kinky, or very tightly curled, with a clearly visible curl pattern 
The hair is very wiry, very tightly coiled and very, very fragile 
 
4A: Tightly coiled hair that, when stretched, has an “S” pattern, much like curly hair. It tends to have more 
moisture than 4b; has a definite curl pattern 
4B: Has a “Z” pattern, less of a defined curl pattern. Instead of curling or coiling, the hair bends in sharp angles 
like the letter “Z”; has a cotton-like feel. Hair is known to shrink up to 75% of the actual hair length 
 
(http://blackgirllonghair.com/2012/03/natural-hair-type-guide-which-type-are-you/) 
 


