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Sammanfattning  

Tidigare forskning har visat på en lång rad förmåner kopplade till skönhet och minst lika många 

nackdelar kopplade till fulhet. Hur skönhet (vad människor uppfattar som skönt hos andra) uppfattas 

och definieras har dock beskrivits som en till stora delar obesvarad fråga, lämnad i en konceptuell 

svart låda. De försök som gjorts att definiera innehållet i den svarta lådan har huvudsakligen utgått 

från två övergripande perspektiv. Med utgångspunkt i ett biologistiskt perspektiv har skönhet 

studerats utifrån att i ansiktsbilder som rankats som attraktiva söka ”gemensamma drag”. Medan 

intresset för skönhet utifrån ett socialt perspektiv legat vid hur skönhetsideal konstrueras och 

förmedlas via media och skönhetsindustri. Denna uppsatts undersöker skönhetens svarta låda 

utifrån en forskargenererad bedömningssituation, men med ett sociologiskt perspektiv. Fem 

fotoeliciterande-intervjuer med unga vuxna har genomförts, där de fått bedöma skönheten hos 

personer presenterade på bild, för att sedan få beskriva hur de resonerat i sina bedömningar. Ur 

intervjumaterialet identifierades åtta kategorier, vilka deltagarna nyttjade för att placera och bedöma 

personerna på bilderna. Exempel på kategorier är personens ”stil” och föreställda ”personlighet”. I 

analysen föreslås en rad potentiella brytningar med den tidigare förståelsen av hur skönhet bedöms, 

exempelvis anlägger deltagarna främst en subjektifierade blick, vilket bryter med antagandet att 

blicken på skönhet företrädelsevis är objektifierande. Deltagares bedömningar följer ett liknande 

mönster, där personerna på bilderna först placeras i en social stereotyp som deltagarna sedan sätter i 

relation till sig själva. Det vill säga, utifrån vilken relation deltagaren skulle kunna tänka sig med 

den föreställda personen på bilden. Endast i enstaka fall handlar det om en sexuell relation och i de 

andra fallen är inte attraktivitet avgörande i bedömningen, vilket bryter med antagandet att skönhet 

och sexuell attraktivitet är synonymt. Skönhetsbedömningar följer delvis samma logik som andra 

smakomdömen utifrån ett specifikt kulturellt kapital. Däremot lyfter deltagarna själva att de har 

preferenser som de inte tycker stämmer överens med den smak de egentligen vill ge uttryck för, 

exempelvis en preferens för maskulina utseenden. Detta tolkas som att deltagarna har preferenser 

som inte överensstämmer med det kulturella kapital de vill förmedla via sinna bedömningar.  

Författare: Eskil Engström  

Titel: ” Blicken på skönhet -Hur fem unga vuxna bedömer skönhet”  

Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp  

Handledare: Elin Ennerberg  

Sociologiska institutionen, höstterminen 2017  

Nyckelord: skönhet, objektifiering, estetiskt kapital, skönhetsideal, kroppen  

!2



 

1. Bakgrund 1 

2. Syfte och frågeställning  2 

3. Tidigare forskning  3 
3.1 Begreppsanvändning 3 

3.2 Endimensionellt skönhetsbegrepp 3 

3.3 Flerdimensionellt skönhetsbegrepp  5 

3.4 Diskussion  7 

4. Teori  8 
4.1 Ansiktsskönhet  9 

4.2 Skönhetsideal  9 

4.3 Blicken  10 

4.4 Sociala stereotyper och sociala mål  11 

4.5 Estetiska repertoarer 12 

4.6 Symboliskt kapital 13 

5. Metod  14 
5.1 Forskningsdesign  14 

5.2 Semistruktuerad intervju 15 

5.3 Foto-elicitering 16 

5.4 Urval av deltagare och bilder 16 

5.5 Etik  17 

5.6 Analysmetod  18 

6. Resultat och analys  18 
6.1 Ansikten  19 

6.2 Dominerande skönhetsideal  21 

6.3 Den subjektifierade blicken  22 

6.4 Repertoarer  24 

6.5 Kulturell logik 25 

7. Slutsatser 26 

8. Referenser  29

!3



1. Bakgrund 

Skönhet spelar roll - (beauty matters), är ledordet i en mängd artiklar publicerade under de senaste 

decennierna (se Andersons mfl. metastudie, 2010; Berghoff, Kühne 2013:1). I regel följer 

(liknande) listor med skönhets förmåner, däribland att uppfattas som mer social, kompetent på sitt 

jobb, att inneha ledarskapskvaliteter och ytterst att få en högre lön (Rubenstein, Langlois, Roggman 

2002:1). Listan med nackdelar kopplade till fulhet kan göras minst lika lång, exempelvis att i lägre 

utsträckning uppfattas som intressant, trevlig och smart eller att i högre grad riskera att dömas vid 

en rättegång och då till ett längre fängelsestraff (Rhode, 2010:26). Gemensamt för denna grupp 

studier är att de i regel grundar sig på ett endimensionellt skönhetsbegrepp och har sitt ursprung i 

ekonomins eller socialpsykologins fält. Skönhetsbegreppen är endimensionella i den meningen att 

de operationaliseras och mäts på en endimensionell skala, vanligtvis från 1 till 5 (Hamermesh 

2011:21). Ansiktsbilder bedöms och rankas av en kontrollgrupp, eller i vissa fall av forskarna själva 

(Hamermesh 2011:.22,24). Men vad som definieras och bedöms som skönhet lämnas dock oftast 

osagt i en skönhetens svarta låda eller förklaras i biologistiska termer som evolutionärt fördelaktiga 

utseenden (Mears 2014:1340)  

 Inom sociologin har kroppen och skönhet, först under de senaste årtiondena blivit erkända 

områden (Kwan, Trautner 2011:16). Tre huvudinriktningar inom sociologin och de andra 

samhällsvetenskaperna har framträtt. För det första, ett (ny)funnet feministiskt intresse för kroppen 

och kritik av skönhets myten som en subtil maktstrategi vilken förhindrar kvinnors emancipation 

(Berghoff, Kühne 2013:4) Ett närliggande intresse har utvecklats för hur skönhetsidealen skapas 

eller förstärks av media- och skönhetsindustri (Jackson och Lyons 2012:25), samt hur dessa ideal 

tas emot av och påverkar individen (främst kvinnor) i form av negativ kroppsuppfattning 

(Vandenbosch, Eggermont 2012:869). Utmärkande för de överstående inriktningarna är att de 

undersökt hur bilder påverkar betraktaren, däremot hur en betraktare definierar och bedömer 

skönhet har inte undersökts systematiskt (Kupiers 2015:41). Skönhet har även kommit att 

konceptualiseras som en form av symboliskt kapital, ett estetiskt kapital (Anderson mfl 2010:565). 

Skönhet definieras som ett kapital utifrån att det är en tillgång vilken kan bytas mot privilegier, 

möjligheter och pengar (Anderson mfl 2010:566) De överstående perspektiven förenas av att de 

nyttjar ett flerdimensionellt skönhetsbegrepp i den meningen att skönhet kan anta flera olika 

definitioner och betydelser beroende på sammanhang. (Alltså inte endast mellan olika värden på en 

skala, mätt utifrån ansiktsfoton som i de ovannämnda studierna).  
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2. Syfte och frågeställning  

Bedömningar av skönhet hos andra har huvudsakligen studerats med utgångspunkt i ett 

endimensionellt skönhetsbegrepp. Däremot har intresset för hur skönhet definieras och bedöms av 

olika betraktare varit svagt utifrån ett flerdimensionellt skönhetsbegrepp. Syftet i denna uppsats är 

att nyttja de två inriktningarna och undersöka skönhet utifrån en forskargenererad  

bedömningssituation, men med ett flerdimensionellt skönhetsbegrepp. 

 Forskningsdesignen är följaktligen ämnad att bära likheter med de studier som utvecklar ett 

endimensionellt skönhetsbegrepp (porträttbilder och kontrollgrupper för att bedöma attraktivitet/

skönhet). Det empiriska materialet genereras med en fotoeliciterande metod, porträttbilder 

presenteras för fem unga vuxna som intervjuas om hur de bedömer skönheten hos personerna på 

bilderna (se avsnitt 5.3), samtidigt som ett flerdimensionellt skönhetsbegrepp nyttjas för att utveckla 

en sociologisk förståelse för hur skönhet bedöms. Sociologisk förståelse bör här tolkas i likhet med 

Baumans och Mays (2001:18) definition, det vill säga som social kunskap vilken vanliga människor 

mobiliserar för att orientera sig i vardagslivet, men som kan systematiseras och analyseras med 

sociologins metoder (ibid.). Den sociala kunskapen som är verksam vid skönhetsbedömningar 

kommer i denna uppsats klassificeras och analyseras som bedömningskategorier. Det vill säga till 

den grad det är möjligt att identifiera distinkta perspektiv som deltagarna bedömer skönhet utifrån 

och som kan klassificeras som enskilda bedömningskategorier. Vidare innebär en sociologisk 

förståelse att blicken på skönhet inte förväntas vara oengagerad och distanserad. För betraktaren är 

det via kroppen som den andres jag blir synligt (Baumans Mays 2001:141). Det är via kroppen den 

andre förmedlar budskap och manifesterar avsikten vilken betecknar dem som personer (ibid.). 

Sammanfattningsvis utmynnar den ovanstående diskussionen i en övergripande frågeställning; hur 

nyttjas bedömningskategorier vid skönhetsbedömningar av personer presenterade på bild.  

 Skönhetsbegreppet som undersöks i uppsatsen är renodlat visuellt. Porträttbilder exkluderar 

information som en bedömare troligen har tillgång till i en vardaglig situation, exempelvis 

bakgrundsinformation om personen, hur den rör sig, talar etc. Dock har tidigare studier med ett 

visuellt skönhetsbegrepp endast undersökt ansiktsbilder, men skönhet borde som Andersson mfl 

(2010:566) beskriver, ses som ett sammansatt begrepp av attribut som, ansikte, hår, kroppsform 

(längd, vikt etc), kläder, stil och accessoarer (tatueringar, smink, smycken). Därför nyttjar denna 

uppsats en kombination av ansikts och helkroppsbilder för att undersöka hur olika attribut väger in i 

bedömningarna.  

 Behovet av att utveckla förståelsen för hur skönhet bedöms hos andra framhävs av den 

mängd forskning som visat på att utseende påverkar hur individen uppfattas av andra och i 
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förläningen dess reella livsmöjligheter. En bedömningssituation bidrar med ett konkret tillfälle där 

innehållet i skönhetens svarta låda kan sägas mobiliseras och få ett direkt utfall, i detta fal i formen 

av ett omdöme. På så sätt kan uppsatsens syfte motiveras som en ansats att närma sig innehållet i 

den svarta lådan, utifrån hur deltagarna själva definierar, förstår och beskriver sina bedömningar.  

3. Tidigare forskning  

3.1 Begreppsanvändning 

För att möjliggöra en överskådlig schematisering av den tidigare forskningen har två teoretiska 

begrepp formulerats. Ett endimensionellt skönhetsbegrepp, som samlar de studier vilka 

konceptualiserat skönhet som ett mätbart begrepp, där ansiktsbilder bedöms på en endimensionell 

skala, vanligtvis från 1 till 5. Därtill används ett flerdimensionellt skönhetsbegrepp, som samlar de 

studier vilka ser på skönhet som kulturellt formad och förmedlad, med möjligheten att anta fler 

olika definitioner och betydelser beroende på sammanhang. 

 Det centrala begreppet i uppsatsen, skönhet, är som Nationalencyklopedin framställer saken, 

ett ”värdeladdat begrepp som använts i skiftande betydelser”. I denna uppsats är dock den generella 

karaktären i skönhetsbegreppet en styrka, då det nyttjas som operationell term och låter deltagarna 

själva definiera olika betydelser, exempelvis skillnaden de ser mellan snygg och vacker. Det är dock 

viktigt att notera att studierna med ett endimensionellt skönhetsbegrepp ofta använder attraktivitet 

som en synonym med skönhet, fast attraktivitet är den operationella termen (för exempel se, 

Hamermesh, 2011:21). Zebrowitz och Rhodes (2002:265) menar på att implicit så har de flesta 

studierna undersökt sexuell attraktivitet, medan de studier som explicit undersökt andra former av 

attraktivitet är fåtaliga. Problemet med att likställa skönhet och attraktivitet som begrepp diskuteras 

i avsnitt 3.4, men följaktligen kommer attraktivitet nyttjas som begrepp på de ställen studierna 

använt begreppet. Ett närliggande definitionsmässigt problem i den förekommande litteraturen är att 

skönhetsbedömningar som begrepp inte tydligt särskiljer bedömningssituationer skapade av 

forskaren och vardagliga bedömningssituationer. Dessa situationer förutsätts vara synonyma. I 

denna uppsats syftar skönhetsbedömningar uteslutande till en forskargenererad 

bedömningssituation.  

3.2 Endimensionellt skönhetsbegrepp 

Den överstående definitionen av ett endimensionellt skönhetsbegrepp är inte tillräcklig utan 

behöver delas upp i två grupper av endimensionalitet. Den första gruppen (A) studerar ansiktsbilder 
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utifrån endast evolutionära förklaringar (”goda gener”), medan den andra gruppen (B) studerar 

ansiktsbilder, men även utifrån sociala förklaringsmodeller.  

 Grupp A (1,2). Resultaten från grupp A har presenterats i en rad metastudier och visar på att 

ansiktsattraktivitet i hög grad bedöms lika inom, men även mellan, kulturer (Rubenstein, Langlois, 

Roggman, 2002:2). Detta har föranlett ett utbrett förkastande av sociala förklaringsmodeller 

eftersom kulturer, som i andra avseenden skiljer sig från varandra, har liknande definitioner av 

ansiktsattraktivitet (ibid). Istället har intresset riktats mot evolutionspsykologiska eller kognitiva 

förklaringsmodeller (ibid.). Hypotesen har varit att attraktiva attribut i någon bemärkelse signalerar 

goda gener (Rhodes, Zebrowitz 2002:283). Symmetri mellan höger och vänster ansiktshalva har i 

en stor mängd studier förts fram som förklaringsmodell till vad som gör ett ansikte attraktivt (Little 

mfl, 2002:62). Symmetri som förklaringsmodell har dock kommit att kritiseras och genomsnittlighet 

lanserats som ett starkare alternativ (Rubenstein mfl, 2002:28). Genomsnittlighet har prövats genom 

att sammanföra ett flertal ansikten till ett enda ansikte som ska representerar ett genomsnitt. 

Preferensen för ansikten som är genomsnittliga har framställts som medfödda, men Rubenstein mfl 

(2002:25) menar att resultaten från de studier som prövat teorin är mixade. Istället föreslår de att en 

kognitiv modell har större förklaringsvärde (ibid). Denna modell utgår från, att baserat på mängden 

ansikten människor möter skapar de en genomsnittlig representation eller prototyp av ett mänskligt 

ansikte, som föredras framför andra ansikten (ibid.). Avslutningsvis har även sexuell dimorfism 

(uppdelning i typiskt manliga och kvinnliga attribut) lanserats som en enskild faktor som ska kunna 

förklara vad som gör ett ansikte attraktivt (Grammer, mfl, 2002:93).  

 Försöken att lokalisera en enskild faktor som ensam kan förklara vad som gör ett ansikte 

attraktivt har dock ådragit sig substantiella motbevis (Rhodes, Zebrowitz 2002:267). Istället har 

modeller där flera faktorer inkluderas lyfts fram, där symmetri, genomsnittlighet, sexuell 

dimorfism, men även ungdomlighet, tillsammans förväntas skapa attraktiva ansikten (ibid.). Men 

Rhodes och Zebrowitz (2002:267) ifrågasätter om en sådan modell är hållbar eftersom ingen av 

faktorerna självständigt kan producera attraktivitet. Därmed det möjligt att ingen av faktorerna är ett 

nödvändigt villkor och att ett externt villkor utanför modellen skulle kunna ge ett högre 

förklaringsvärde (ibid.). Det överensstämmer med hur Grammer mfl. (2002:117) tolkar resultaten 

från sin studie som prövar flera faktorer samtidigt. De menar att attraktivitet antagligen förstås 

bättre som ett negativt koncept, avsaknad av fulhet, snarare än några faktorer som i positiv 

bemärkelse skapar attraktivitet (ibid.). Slutligen så har också det grundläggande antagandet att 

attraktivitet är ett utryck för goda gener kommit att ifrågasättas. De faktorer som signalerar 
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attraktivitet borde i så fall hänga samman med god hälsa, en hypotes som endast har fått måttligt 

stöd i den tidigare forskningen (Rhodes, Zebrowitz 2002:270) 

 Grupp B (2). Ett tydligt exempel på hur skönhet studerats endimensionellt finns i ekonomen 

Daniel Hamermesh (2011) bok ”Beauty pays”, som troligen är det bidrag till forskningen om 

skönhet som ådragit sig mest populär och akademisk uppmärksamhet. I inledningen till sin bok 

lyfter Hamermesh (2011:11) en övergripande definition av skönhet som ”kvaliteten eller aggregaten 

av de kvaliteter hos en person eller ting som behagar sinnena (…)” (min översättning). Hamermesh 

(2011:12) frågar sig sedan vilka dessa kvaliteter eller attribut kan vara, är det kläder, vikt, 

positivitet, ansiktsuttryck eller hårfärg som utgör skönhet och hur kombineras dessa attribut? Men 

lika snabbt som Hamermesh (2011:11) lyfter denna centrala fråga (som är föremålet för denna 

uppsats) avfärdas den genom att avgränsa frågan om skönhet till att endast handla om ansikten. Men 

avgränsningen görs endast baserat på ett litterärt referat och ett citat från en psykolog som utan 

vidare bevis hävdar att skönhet i första hand handlar om ansikten (Hamermesh, 2011:12). 

 Evolutionspsykologiska förklaringsmodeller har i bästa fall lyckats med att identifiera vad 

som gör ansikten oattraktiva, men misslyckats med att förklara vad som gör vissa ansikten mer 

attraktiva. Detta har skapat ett intresse inom socialpsykologin för att ersätta eller komplettera 

tidigare nämnda modeller med sociala förklaringar (Rhodes, Zebrowitz 2002:283). Exempelvis har 

det stor påverkan på hur attraktiv någon uppfattas vara om de tillskrivs positiva personlighetsdrag 

innan deras attraktivitet bedöms (Rhodes, Zebrowitz 2002:268). Tillskrivna personlighetsdrag som 

snällhet har också visat sig förändra hur bedömare uppfattar ansikten, de snälla personerna beskrevs 

ha kortare näsor, bättre hy, större ögon och fylligare läppar (ibid.).  

3.3 Flerdimensionellt skönhetsbegrepp  

Som opposition till de ovanstående perspektiven, vilka utgår från bestående och kulturellt 

universella skönhetsideal, lyfter Berghoff och Kühne (2013:4) fram skönhetsideal som beroende av 

tid, rum och av specifika politiska, ekonomiska, sociala och kulturella omständigheter. Detta är 

också en god summering av den syn på skönhet som det ges uttryck för under ett flerdimensionellt 

skönhetsbegreppet. För medan Socialpsykologin har ägnat stor uppmärksamhet åt uppfattningarna 

om och bedömningar av skönhet, har sociologin, generellt, och den feministiska sociologin i 

synnerhet haft en annan inriktning. Tyngdpunkten har legat vid att dekonstruera skönhetsideal och 

påvisa hur skönhetsideal hänger samman med förtryck av kvinnor och minoriteter (Anderson mfl, 

2010:567). Sociologin har också kommit att vidga skönhetsbegreppet från att endast gälla fysiska 
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drag i ansikten. Genom att lyfta in hur icke-normativa utseenden, exempelvis kopplat till sminkning 

och kroppsbehåring hos kvinnor besvaras med negativt bemötande (Kwan, Trautner, 2011:17).  

 Media och skönhetsindustrin har i hög grad ansetts influera både den ökande betydelsen av 

skönhet och hur skönhet definieras (Rhode 2010:54, Jackson och Lyons 2012:25). Som en del av en 

konsumistisk orienterad kultur, har skönhet blivit en viktig källa till att signalera välstånd (Rhode 

2010:49). Hur mediala skönhetsideal påverkar individen har huvudsakligen uppmärksammats i 

forskningen som behandlar hur sexuellt objektifierade skönhetsideal förmedlas via media och 

internaliseras hos kvinnor (Vandenbosch, Eggermont 2012:869). Inom litteraturen som undersöker 

objektifiering har dock perspektivet nästan uteslutande handlat om själv-objektifiering och endast 

en handfull studier har undersökt objektifiering av andra (Swami mfl 2010:366). Ett exempel är 

Swamis mfl (2010:376,367) studie vilken visar på ett samband mellan preferenser för olika 

skönhetsideal och objektifiering av andra. Studien finner även ett samband mellan preferenser för 

smalhetsidealet och sexistiska attityder (ibid). Överlag samstämmer Swami mfl (2010:366,367) 

studie med den feministiska tradition som kopplar samman objektifiering med en manlig blick, som 

reducerar kvinnor till sexuella objekt vars funktion är att behaga män. Nyutkommen forskning visar 

dock att objektifiering av andra inte är en exklusivt manlig blick på kvinnor, utan att den även kan 

riktas mot män från båda könen(ibid.). 

 I opposition till de överstående perspektivet uppmärksammar Jackson och Lyons (2012:26) 

att media ger uttryck för konkurrerande ideologier. Hur dess ideologier tas emot, tolkas och omsätts 

i synen på den egna och andras kroppar har dock lämnats som ett underutforskat område (ibid). 

Berghoff och Kühne (2013:3) uttrycker en liknande synpunkt genom att påpeka att det har funnits 

en lång intellektuell tradition som utgår ifrån att massorna är fåfänga och manipulerade. Men i 

motsats till andra perspektiv på medias påverkan menar Jackson och Lyons (2012:26) att medialt 

förmedlade skönhetsideal inte kommer omsättas i individernas subjektiva mening utan motstånd 

(ibid.). De finner i sin sin studie, som bygger på fokusgrupper som fått diskutera mediala bilder, två 

former av motstånd mot mediala bilder (ibid). Män motsätter sig manliga skönhetsideal utifrån en 

traditionell maskulinitet, vilken sätter funktion framför skönhet och där styrka och förmåga får 

företräde (Jackson och Lyons 2012:30). Omvänt, motsätter sig kvinnorna i studien traditionellt 

feminina ideal som sexualiserar och uttrycker passivitet hos kvinnorna på bilderna (ibid.). De 

föredrar istället bilder som går emot den traditionella bilden av femininitet (ibid.)  

 Skönhet har föreslagits som en form av estetiskt kapital (Anderson mfl, 2010:564, Kupiers 

2015) eller som erotiskt kapital (Hakim 2011). Utgångspunkten har varit den omfattande forskning 

som visar hur skönhet är en tillgång som kan omvandlas till en rad andra värden (Anderson mfl, 
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2010:564). Men Andersson mfl (2010:565) behandlar medvetet frågan, hur detta kapital är 

konstruerat och uppfattas, som given. Medan Hakim (2011:108) menar att ett erotisk kapital är 

sammansatt av ”skönhet, sex appeal, livlighet, sociala färdigheter, sexualitet och färdighet i 

självpresentation ”(min översättning) och ifrågasätter värdet i att studera dessa delar separerade 

ifrån varandra. Men Hakim (2011:249) skriver samtidigt att inga tidigare studier har studerat dessa 

delar tillsammans. Kupiers (2015:39) kritiserar också att tidigare studier, som undersökt påverkan 

av att inneha olika mäng estetisk kapital (fördelar och nackdelar), har behandlat skönhetsbegreppet 

som givet och åsikterna om vad som utgör skönhet som universellt delade. Kupiers (2015:39) ansats 

är istället att studera hur standarder för skönhet (standards of beauty) varierar mellan människor i 

olika länder, utifrån klass, ålder, kön och etnicitet. Logiken bakom vilka utseenden som föredras 

förväntas följa samma logik som ett kulturellt kapital, exempelvis uttryckt i skillnaden mellan en 

populär och högkulturell smak (Kupiers 2015:40).  

 Enligt Kupiers (2015) så har tidigare studier inte studerat skönhetsbedömningar 

systematiskt. Istället har forskare inom media-, kommunikations- och genusstudier fokuserat på att 

göra hypoteser kring vilken effekt bilder har på betraktaren (Kupiers, 2015:41). Litteratursökningen 

till denna uppsats bekräftar den uppfattningen, då inte en enda studie har hittats, förutom Kupiers 

(2015), som med kvalitativ metod undersökt skönhetsbedömningar eller på andra sätt direkta 

uppfattningar om skönhet hos andra. En möjlig konsekvens är att olika uppfattningar om skönhet 

inte har synliggjorts i den tidigare forskningen. Men trots att Kupiers (2015:40) i sin studie 

framhåller att värderingen av skönheten är situerad och bedöms utifrån en rad olika sociala kriterier, 

så nyttjas endast ansiktsbilder i studien och därmed begränsas den mängd information bedömaren 

får om personen som ska bedömas. Effekten av att presenteras inför hela personen vid 

skönhetsbedömningar och därmed få tillgång till mer information om personen, får därmed 

beskrivas som outforskad.  

3.4 Diskussion  

Skönhetens svarta låda, som Mears (2014) beskriver, kan sägas ha gläntats på i den tidigare 

litteraturen, men sällan längre ned än till axlarna. Vidare, som Kupiers (2015) noterar har inte 

skönhetsbedömningar studerats systematiskt utifrån ett flerdimensionellt skönhetsbegrepp. Den 

empiriska likväl som den teoretiska bakgrunden kan därmed beskrivas som begränsad. Målet med 

denna uppsats är dock inte att försöka bekräfta, avfärda eller grunda nya teorier, utan att med kreativ 

metod (se avsnitt 5.7) undersöka de rådande antagandena kring skönhetsbedömningar. Därför 
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kommer dessa antaganden, som de framkommit i den förekommande litteraturen, att lyftas fram 

nedan.  

 Studier som baseras på ett evolutionspsykologiskt perspektiv har funnit starkt stöd för att 

ansiktsattraktivitet i hög grad bedöms lika inom och mellan kulturer. Förklaringsmodellerna har 

dock i högre grad kunnat identifiera vad som bedöms som oattraktivt i negativ bemärkelse. 

Resultaten bör betraktas som den nuvarande mest etablerade förklaringen, men samtidigt kan ett par  

bakomliggande antaganden betvivlas: 1) att (sexuell) attraktivitet bedöms på samma sätt som 

skönhet. Exempelvis kan ju en heterosexuell betraktare anse att både att barn och personer av 

samma kön är sköna, men inte sexuellt attraktiva. 2) att endast ansiktsbilder är ett tillräckligt mått 

på attraktivitet eller skönhet. Detta betyder att skönhetsbedömningar alltså inte i hög grad skulle 

vara beroende av andra attribut som, kroppsform (längd, vikt etc), kläder och stil, accessoarer 

(tatueringar, smink, smycken).  

 Media och skönhetsindustri har ansetts vara viktiga källor till formulerande och 

förstärkningen av skönhetsideal. Men som Jackson och Lyons (2012) uppmärksammar har inte 

länken där emellan, hur skönhetsideal tas emot och tolkas av individerna undersökts i någon större 

utsträckning. Utan denna mellanliggande länk blir det implicita antagandet, 3) att mediala 

skönhetsideal i hög grad förväntats internaliseras hos individen och används båda i bedömningen 

av sig själva och andra. Feministiska studier har påvisat en manlig blick som objektifierar och 

sexualiserar kvinnor. Denna blick har emellertid också visat sig kunna riktas mot män. Det implicita 

antagandet är dock, 4) att skönhet värderas utifrån en objektifierande och sexualiserande blick. 

4. Teori  
Avsaknaden av tidigare studier som undersöker bedömningar av helkroppsbilder utifrån ett 

flerdimensionellt skönhetsbegrepp innebär också att inget heltäckande teoretiskt perspektiv finns att 

tillgå. Istället så kombineras några olika teoretiska perspektiv. Dessa förväntas ringa in olika delar 

av hur deltagarna använder bedömningskategorier och förhåller sig till dem i sinna bedömningar. 

Ansiktsskönhet (4.2) och Skönhetsideal (4.3) bidrar med två perspektiv på vilka (rent fysiska) 

attribut som har ansetts sköna. Blicken (4.3) och Sociala stereotyper och sociala mål (4.4) bidrar 

med två perspektiv på hur en bedömare förhåller sig i relation till personen som bedöms. 

Avslutningsvis bidrar Estetiska repertoarer (4.5) och Symboliskt kapital (4.6) med perspektiv på hur 

bakgrunden hos olika bedömare kan påverka deras bedömningar.  
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4.1 Ansiktsskönhet  

Teori från studier med ett endimensionellt skönhetsbegrepp har utifrån skillnaderna i metodologin 

ingen direkt applicerbarhet i denna uppsatts. Som Rennstam och Wästerfors (2015, s.78) beskriver, 

kan dock akademiska teorier, ha fångats upp av personer och blivit en del av deras egna förklaringar 

som en sorts folkliga varianter. Akademiska teorier kring vad som gör ett ansikte attraktivt, skulle 

alltså också kunna vara en uttalad del av hur deltagarna motiverar sinna egna bedömningar. 

Exempelvis, menar Enquist mfl (2002:138) att attraktiva ansikten uppfattas som mer symmetriska, 

även om de egentligen inte är det. Vidare, om preferensen för genomsnittlighet kan förklaras med en 

bakomliggande tendens hos människor att uppskata det som är vanligt/normalt (Enquist mfl 

2002:145), så borde bedömare uppfatta ansikten som inte är genomsnittliga som ovanliga/

onormala. Begrepp som symmetri och genomsnittlighet, trotts att de har evolutionistiska eller 

kognitiva förklaringsmodeller, skulle alltså också kunna ha sociala motsvarigheter i hur bedömare 

förstår och motiverar varför de tycker ett ansikte är skönt.  

 Sociala teorier kring ansiktsattraktivitet har fokuserat på hur olika ansiktsdrag kan signalera 

social åtråvärdhet (Keating 2002:162). Exempelvis bedöms leende personer som mer attraktiva, 

vilket även gäller för ansikten som är familjära för bedömaren (Rhodes, Zebrowitz 2002:266-267). 

Preferenser för vissa ansikten kan alltså höra samman med att de uppfattas tillhöra människor med 

åtråvärda personlighetsdrag (Rhodes, Zebrowitz 2002:283).  

4.2 Skönhetsideal  

Under litteraturgenomgången har det inte gått att finna några teoretiska perspektiv på hur 

skönhetsideal kan omformuleras och bli till en måttstock i bedömningen av andra. Ett annat 

problem för prövbarheten i denna uppsats (vilket exemplifieras nedan med mångfalden av 

smalhetsideal) är att skönhetsideal-begreppet är mycket allomfattande. I princip kan alla utlåtanden 

om skönhet beskrivas som uttryck för olika ideal. Frågan är då om inte skönhetsideal-begreppet i så 

fall också förlorar sin direkta koppling till att media/skönhetsindustri utövar ett tydligt inflyttande 

på individen att följa särskilda ideal. Lösningen på detta problem i denna uppsats är att endast lyfta 

fram tydliga och dominerande skönhetsideal, från översikten sammanställd i boken ”Projekt 

Perfekt” (Frisén mfl 2014). Författad av tre forskare på kroppsuppfattning, verksamma vid 

Göteborgs universitet. Dessförinnan kan det dock poängteras att Frisén mfl (2014:32) tycks se på 

skönhetsideal som ett flertal parallella ideal, som individen måste försöka förhålla sig till samtidigt. 

Vidare anmärker Frisén mfl (2014:32 att ”Sammantaget blir det omöjligt att leva upp till alla dessa 

olika ideal”.  
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 Längd. I första hand för män, men även för kvinnor är att vara lång ett tydligt ideal (Frisén 

mfl 2014:43). Långa män tillskrivs en rad positiva egenskaper och manliga skådespelare 

porträtteras att se längre ut än vad de egentligen är för att uppfylla idealet (ibid.). Det sexiga idealet. 

Ett ideal där kvinnor ska framstå som sexiga, betoningen ligger på stora bröst, tillsammans med en 

smal kropp (Frisén mfl 2014:35). De utmärkande dragen för det sexiga idealet men, även för 

skönhetsideal generellt, är enligt Frisén mfl (2014:25) att de i hög grad fokuserar på att polarisera 

kön. Drag som uppfattas som typiskt manliga eller kvinnliga upphöjs därmed till skönhetsideal. 

Ungdomlighet. Ett av flera exempel på hur skönhetensidealen är mindre tillåtande för kvinnor är 

ungdomlighet, som anses centralt för kvinnor, men där män kan anses vackra högre upp i åldrarna 

(Frisén mfl 2014:37). Det smala idealet. Smalhet har hävdats vara det tydligaste idealet för kvinnor, 

emellertid existerar olika smalhetsideal parallellt (Frisén mfl 2014:33). Från ett smalt men kurvigt 

ideal, till ett smalt men rakt ideal (ibid.). Därtill har även ett tränat ideal med väldefinierade 

muskler framträtt vilket både gäller kvinnor och män (Frisén mfl 2014:45). Hos männen betonas lite 

större muskler, men för stora muskler förknippas med kroppsbyggare och särskiljs då från det 

tränade men väldefinierade idealet (ibid.). Ansiktsideal. Givet det stora intresset för ansikten utifrån 

ett endimensionellt skönhetsbegrepp är bristen på perspektiv som specificerar skönhetsideal för 

ansikten överraskande. I själva verket har ingen studie som direkt studerar skönhetsideal för 

ansikten påträffats under litteraturgenomgången trotts upprepade försök och endast en referens har 

hittats som definierar skönhetsidealet (hos kvinnor). Som, höga ögonbryn, stora ögon, höga 

kindben, liten näsa och smalt ansikte (Yan och Bissell 2014:195).  

4.3 Blicken  

Ett bedömande subjekt kan inta olika positioner mot personen som ska bedömas (Kupiers 2015:41). 

Objektifiering betyder att personen bedöms som ett objekt (dvs utifrån fysiska attribut), medan 

subjektifiering utgår ifrån att det är personen eller personligheten som bedöms (ibid.). Den manliga 

blicken har utvecklats i objektifieringsteorin av Fredrickson och Roberts (1997:174), vilken 

definierar sexuell objektifiering som erfarenheten av att bli behandlad som kropp, värderad utifrån 

sin användbarhet för andra. Objektifieringsteorin adresserar inte direkt blicken på andra, utan 

beskriver hur en objektifierande blick i kulturen, internaliseras och blir en måttstock för hur kvinnor 

(och i allt högre grad män) bedömer sig själva. Det har dock föreslagits att samma blick vänds mot 

andra (Swami mfl 2010:367) 

I motsatts till objektifiering, har subjektifiering beskrivits som en blick vilken 

företrädelsevis läggs på män, vilka blir bedömda utifrån sin styrka, effektivitet och potential till 
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aktion (Jackson och Lyons 2012:31). Både Jackson och Lyons (2012:31) och Kupiers (2015:46) 

finner en allmän motvilja att objektifiera män, istället döms männen efter om de är bra personer 

eller riktiga män. Kupiers (2015:46) beskriver hur män ser det som en förolämpning av deras 

maskulina identitet att behöva bedöma andra män. Men den subjektifierande kategorin nyttjas inte 

endast för män, Jackson och Lyons (202:28) uppmärksammar hur även kvinnor döms utifrån att 

vara en trevlig person. Kupiers (2015:44) finner också att vissa män förkastar en bild av 

konventionell skönhet och istället föredrar kvinnor som ser intressanta och trevliga ut.  

 Ytterligare en blick kan adderas, även om den inte är teoretisk utvecklad i den 

förekommande litteraturen. I och med utvecklingen av konsumtionssamhället har en idé spridits om 

att skönhet är tillgängligt för alla genom hälsosam livstil, träning, användningen av kosmetika, 

krämer och moderiktiga kläder (Berghoff Kühne 2013:15). Idén om att skönhet är tillgängligt för 

alla har kommit att förkroppsliga löftet från den liberala konsumismen, att alla som jobbar 

tillräckligt hårt kan uppbåda sin egen lycka (ibid.). Men som Rhode (2010:8) beskriver, de nya 

möjligheterna till självförbättring, genom allt mer avancerade tekniker, skapar också en 

motsvarande press att använda sig av dem. Denna blick skulle, genom att förkomma resultatdelen 

och låna orden från en deltagare, kunna beskrivas som potential. En potential till skönhet som 

individen måste förhålla sig till genom att antingen negligera den eller försöka realisera den.  

  

4.4 Sociala stereotyper och sociala mål  

Hildebrandt och Latner (2007:209) nyttjar konceptet med sociala stereotyper för att förklara hur 

olika utseenden attribueras med särskilda egenskaper. De definierar sociala stereotyper som ”(…) 

egenskaper ansedda att vara associerade med särskilda grupper eller kategorier av människor” (ibid) 

(min översättning). En attraktivitetsstereotyp konstrueras av Hildebrandt och Latner (2007:210) 

utifrån mängden forskning som visar på hur människor tenderar att attribuera ett flertal positiva 

egenskaper till personer som uppfattas som attraktiva. Den mest framträdande egenskapen som 

attribueras, är att attraktiva också ses som mer socialt kompetenta (ibid). Attraktiva personer 

uppfattas ha förmågan att kunna navigera i sociala sammanhang, njuta och dra nytta av dem (ibid.). 

Utifrån denna beskaffenhet hos attraktivitetsstereotypen, hypotiserar Hildebrandt och Latner 

(2007:211) att attraktivitet i sig själv inte är det socialt åtråvärda värdet. Istället värdesätts det för att 

det signalerar den primära egenskapen som är social kompetens (extraversion och social förmåga) 

(ibid.). Upptäckten att personer vilka beskrivits som socialt utåtriktade också bedöms som mer 

attraktiva tycks stödja denna hypotes (Rhodes, Zebrowitz 2002:268). Social stereotypisering har 

dock visat sig ha desto större inverkan på att tillskriva negativa egenskaper till personer som 
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uppfattas som oattraktiva (Hildebrandt och Latner 2007:227) Exempelvis uppfattas överviktiga 

personer som lata, mindre varma och mindre åtråvärda (Hildebrandt och Latner 2007:221). 

 Med utgångspunkt i samma observation som Hildebrandt och Latner (2007), att personer  

attribueras med en rad egenskaper utifrån sitt utseende, menar Zebrowitz och Rhodes (2002:278) att 

preferenser för olika ansikten kan spegla specifika sociala mål. Ansikten vilka bedöms som 

attraktiva kan kort sagt vara de som uppfattas uttrycka egenskaper vilka överensstämmer med 

bedömarens sociala mål (Zebrowitz, Rhodes 2002:278). Exempelvis kan ett socialt mål vara att 

identifiera sig med en kulturellt dominerande grupp genom att överta eller värdesätta utseenden som 

förknippas med gruppen (ibid). Praktiken att bland vissa grupper platta sitt hår för att i högre grad 

efterlikna en dominerande majoritetskultur är ett välkänt exempel (ibid.).  

4.5 Estetiska repertoarer 

Kupiers (2015:42) använder begreppet estetiska repertoarer för att definiera ”(…) distinktiva 

perspektiv på skönhet (…)” (min översättning). Kupiers (2015:50) utvecklar dessa repertoarer för 

att påvisa hur kulturellt kapital utgör den bakomliggande logiken i nyttjandet av dem (se avsnitt 

4.6). Men de estetiska repertoarerna kan även tillämpas fristående från kapitalbegreppet, som 

självständiga kategorier utifrån vilka skönhet bedöms. I sin studie konstruerar Kupiers (2015:42) 

fyra övergripande estetiska repertoarer, samt en grupp med underliggande repertoarer som i olika 

kombinationer förklarar de flesta smak-mönstren som framkommer i studien. För att illustrera 

Kupiers (2015) omfattande diskussion kring hur de övergripande och underliggande repertoarerna 

hänger samman har i denna uppsats ett teoretisk ramverk konstruerats (endast två repertoarer har 

redovisats). Kupiers (2015) menar att de underliggande repertoarerna, presenterade vågrätt i 

ramverket, speglar olika kombinationer av de övergripande repertoarerna presenterade lodrätt. 

Exempelvis den attraktiva repertoaren speglar en estetiserande blick i linje med en konventionell 

syn på skönhet, den är objektifierande, könsnormativ och rasifierande med preferens för vita 

personer.  

Figur 1 Estetiserande blick Subjektifierande vs 
objektifierande blick

Könad blick Rasifierad blick Populär  
Hög kulturell  

Underliggande 
repertoar.

Dömmer ansikten efter mer 
eller mindre tilltalade 
anletsdrag 

Skönheten eller attraktiviteten 
bedöms utifrån den uppfattade 
personligheten hos personen på 
bilden. Mot, Skönheten döms utifrån 
”formal or stylistic” anletsdrag  

En könsnormativ blick på 
anletsdragen i ansiktet eller, 
En könsnormativ blick på den 
uppfattade personligheten 
hos bilden 

föredrar vissa etniska grupper 
eller drag framför andra 

Attraktiv I linje med konventionell syn 
på skönhet 

Objektifierande Könsnormativ Preferens för vita personer Populär

Autentisk Utan pose, leende ansikten Subjektifierande Mindre könsnorrmativ Etnisk spridda utseenden Hög kulturell  

Skönhet på insidan Motstånd mot att bedöma 
män

Subjektifierande. Karaktäriserad av motstånd 
konventionell maskulinitet 

asiatiska män dömdes i denna 
kategori 

Hög kulturell  
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 Några synpunkter kan riktas mot Kupiers (2015) teoretiska ramverk och dess användbarhet i 

denna uppsats. Utifrån min personliga bedömning är en stor mängd av bilderna som Kupiers 

(2015:40) använder typiska för olika former av modefotografi, några är i själva verket utvalda för 

att de porträtterar porrstjärnor. Möjligen handlar åsikterna i studien i högre grad om formen av 

fotografi, än personerna som bedöms. Vidare skriver Kupiers (2015:46) att de manliga deltagarna 

vände sig mot att ge estetiska utlåtanden och objektifiera andra män, vilket resulterade i att 

bedömningarna av män i hög grad kom att handla om könsnormativitet och rasifiering. En annan 

synpunkt som kan lyftas är att Kupiers (2015) teoretiska ramverk är framtaget för att förklara 

resultaten från en studie som jämför hur skönhet bedöms mellan fem olika länder. Studien har också 

ett urval med större spridning i bakgrunden av deltagarna än denna uppsats (se urval i avsnitt 5.4).  

 Urvalet i min uppsats är urbana, utbildade och unga och passar därför in i den grupp som 

Kupiers (2015:49) rubricerar som ”högkulturell” (min översättning). Denna grupp menar Kupiers 

(2015) i hög grad nyttjar de underliggande estetiska repertoarerna autentisk och intressant. 

Autenticitet för Kupiers (2015:43) hör samman med ”(…) a natural, subjectified, less gender-

normative, racially diverse appearance.”. Men framförallt kanske det hör samman med ett 

förkastande av den konventionella synen på skönhet, förkroppsligad i modeller och celebriteter 

(Kupiers, 2015:44). 

4.6 Symboliskt kapital 

”Like other tastes, the appreciation of physical beauty requires cultural capital (Bourdieu, 1984): 

cultural knowledge that varies across social groups and that is distributed unevenly across 

society.” (Kupiers 2015:39) Konceptualiseringen av skönhet som ett estetisk kapital bygger vidare 

på Bourdieus definition av kulturellt kapital (Andersson mfl 2010:565), vilket särskiljer sig från 

andra former av kapital, exempelvis ekonomisk kapital, genom att vara huvudsakligen symboliskt 

(ibid.). Enligt Bourdieu upprättar symboliskt kapital hierarkier av distinktion, vilka uttrycks genom 

utövandet av en distingerad smak (ibid.). 

 Kupiers (2015:39) kopplar i hög grad samman ett estetiskt kapital och kulturellt kapital med 

andra symboliska gränser och social stratifiering. I grunden ligger Bourdieus begrepp habitus, som 

är specifikt för varje social bakgrund eller social klass och som ger en övergripande guidning till 

alla estetiska bedömningar (Kupiers 2015:40). Samma habitus som guidar smakomdömen kring 

målningar eller musik, nyttjas också i bedömningar av skönhet (ibid.). Kupiers (2015) menar alltså 

attraktiva och 
maskulina

Motstånd mot att bedöma 
män

Subjektifierande. Män med 
maskulina drag 

Könsnormativ Populär 
(Kupiers 2015: 
43,44,45,46)
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att nyttjandet av de ovanstående estetiska repertoarerna guidas av habitus och ger uttryck för ett 

specifikt kulturellt kapital. Kupiers (2015:40) ser dock ett skifte från motsättningen Bourdieu såg i 

att högkulturellt kapital antingen är bourgeoisie och eller avant-garde. En skillnad som manifesterat 

sig i en hög kulturell eller populär smak, men som Kupiers (2015:40) menar i allt högre grad 

kombineras av unga urbana människor. Denna kombination av gamla och nya former av kulturellt 

kapital har definierats som ett framväxande kulturellt kapital (emerging cultural capital) (min 

översättning) (ibid.). 

5. Metod  

5.1 Forskningsdesign  

Enligt Bryman (2008:48) är det vanligt att forskningsdesign och metod blandas samman. 

Åtskillnaden ligger dock i att forskningsdesignen avgör vilket fall och under vilka omständigheter 

fallet studeras, medan metoden syftar till hur data insamlas från fallet (ibid.). En åtskillnad som är 

avgörande i denna uppsats, då forskningsdesign och metod nyttjas i en osedvanlig kombination. 

Omständigheterna under vilka fallet studeras dvs. bedömningssituationen, är iscensatt av 

uppsatsförfattaren. En bedömningssituation har skapats genom att deltagarna ombes bedöma 

personer presenterade via 30 porträttbilder efter skönhet, på en skala 1 till 10. Medan metoden att 

insamla data ur fallet nyttjar semi-strukturerad intervjumetod, tillsammans med foto-elicitering (se 

avsnitt 5.2 och 5.3)  

 Bilderna sorteras 3 gånger. Sortering 1. Bilderna är klippta att endast vissa ansiktet på 

personerna. Bilderna sorteras genom att sätta en post it lapp på (numrerade 1 till 10) bilden. Syftet 

med denna sortering är att replikera metoden i studierna vilka endast nyttjar ansiktsbilder. Sortering 

2. Deltagarna ombeds att göra en ny sortering i likhet med sortering 1, bilderna visar nu hela 

personen. Meningen med den numeriska graderingen av bilderna är dock endast att ligga till grund 

för intervjun under den tredje sorteringen. Sortering 3. Deltagarna ombeds att återvända till högen 

efter sortering 2. och denna gång försöka beskriva hur de resonerat kring sin bedömning, varför 

tycker de personen passar in på sin plats på skalan? Det är under sortering 3. som studiens 

huvudsyfte realiseras, att inhämta deltagarnas reflektion kring hur och med vilka 

bedömningskategorier de rankat skönheten hos personerna på bilderna.  

 Då bedömningssituationen är iscensatt uppstår frågan om den ekologisk validiteten,  

huruvida resultaten bär några likheter med vardagliga situationer (Bryman, 2008:51), dvs hur 

skönhet hos andra värderas i vardagen. Föresatsen är dock inte att generera resultat som är 

generaliserbara till en större population, utan att generera nya teoretiska infallsvinklar (Bryman, 
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2008:369). I andra hand blir det dock en fråga om denna forskningsdesign kan ge en grund till 

teoretiska begrepp vilka är tillämpliga på hur skönhetsbedömningar sker i vardagliga situationer. 

Denna uppsats kan inte direkt svara på den frågan. Två indikationer från tidigare forskning kan 

dock lyftas fram. (1) skönhetsmått med en liknande forskningsdesign har visat sig ha en stark 

korrelation med en rad sociala utfall. (2) barn och vuxna har visat sig bli behandlade olika av 

personer som känner dem, beroende på hur (visuellt) attraktiva de uppfattas vara, av samma 

personer (Langlois mfl 2000:404). 

5.2 Semistruktuerad intervju 

Ambitionen med en forskningsdesign vilken producerar en hög ekologisk validitet kan sägas ha 

matchande anspråk i ståndpunkterna kring vilken empiri om verkligheten som kan erhållas med 

intervjumetod. Den nypositivtitiska ståndpunkten förutsätter att intervjuer kan generera empiri om 

världen där ute så länge forskaren förhåller sig objektiv och försöker undvika sin egen påverkan 

(Alvesson, Kärreman 2012:124). Den romantiska ståndpunkten förutsätter istället skapa att 

forskaren ska skapa genuina samtal och en meningsfull förståelse för innebörden i deltagarens svar 

(Alvesson, Kärreman 2012:124). Men Alvesson och Kärreman (2012:124) ställer sig kritiska till 

båda överstående synsätt på intervjuer och de anser intervjusituationen påverkar svaren till en sådan 

grad att empirin inte rakt av kan tolkas som verkligheten där ute eller subjektiva innebörder. Istället 

pekar Alvesson och Kärreman (2012:125) på att intervjuer är situationsbetingade presentationer och 

måste analyseras som sådana. De avfärdar dock inte helt möjligheten att nyttja empirin deskriptivt, 

men föreslår en annan ansats, att nyttja materialet till idéskapande och för att stimulera till 

omprövning av tidigare teorier (Alvesson och Kärreman, 2012:11,131). Denna uppsats delar 

Alvesson och Kärremans (2012) ansats i den meningen att den inte eftersträvar att skapa en 

naturalistisk eller genuin intervjusituation, utan utgår ifrån att intervjun är en situationsbetingad 

presentation. 

 Intervjuformen är semistrukturerad, intervjufrågorna är på förhand bestämda men öppna i 

den meningen att deltagaren är fria att utveckla olika spår i sitt svar (Ayres 2008). 

Semistrukturerade intervjuer kan dock använda sig av många olika sorters öppna frågor, som kan 

söka mer eller mindre konkreta eller abstrakta svar från deltagarna (ibid.). I denna uppsats används 

en intervjufråga som i hög grad är öppen; hur har du resonerat i din skönhetsbedömning av 

personen på bild X? För att i så liten utsträckning som möjligt styra vad deltagarna kan lyfta under 

intervjun. Intervjuguiden har av två anledningar begränsats till en fråga, den första anledningen är 

att en stor mängd bilder skulle hinna avhandlas. Deltagarna fick istället för att detaljerat utrycka sin 
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syn på varje enskild bild, utveckla sin syn under behandlingen av bildsamlingen som helhet. Den 

andra anledningen är att deltagarna ska vara flexibla att utveckla samtalet i olika riktningar och 

intervjuaren flexibel att följa upp dessa riktningar (Bryman, 2008:415). Vilket framgår i nästa 

avsnitt så fick bilderna i hög grad styra dialogen istället för en på förhand fixerad intervjuguide.  

5.3 Foto-elicitering 

”The method of photo-elicitation interviewing may be defined as an interviewing technique in 

which researchers elicit information from participants by using photographs” (Richard, Lahman 

2015:5). Styrkan i metoden ligger i att deltagarnas värden, övertygelser, attityder och 

meningsuppfattningar kan utforskas via deras reaktioner på bilderna (Richard, Lahman 2015:6).  

Foto-eliciterande intervju har även lyfts fram som en metod för att identifiera olika dimensioner av 

vetande, exempelvis i relation till attribut hos människor som är svåra att beskriva (ibid.). Metoden i 

denna uppsats vilar alltså på en förekommande metodtradition, nämligen att nyttja bilder för att 

frammana reaktioner som annars förblir tysta och svåra att beskriva för deltagaren. Speciellt är 

bilders potential i att demaskera inneboende mening (min översättning) och på ett nytt sätt uppdaga 

för deltagarna vad de redan vet (Richard, Lahman 2015:6,13), av intresse för denna uppsats. 

Inneboende meningar kan enligt Richard och Lahman (2015:13) lokaliseras genom att enskilda 

bilder har visat sig ge upphov till liknande användning av ord hos deltagarna i tolkningen av bilden. 

Frågan i denna uppsatts blir om bedömningskategorierna deltagarna ger uttryck för visar på att de 

ser samma inneboende meningar i bilderna de bedömer.  

 Den överstående diskussionen kring att svaren bilderna frammanar inte borde betraktas som  

utsagor om världen där ute är också relevant för den foto-eliciterande intervjumetoden. I likhet med 

Alvesson och Kärreman (2012) uppmaning att ta hjälp av deltagarna för att söka brytningar mot 

tidigare förståelse, menar Richard och Lahman (2015) att foto-eliciterande intervjumetod kan 

nyttjas till en kollaboration mellan forskare och deltagare. Där bilderna guidar dialogen och skapar 

förståelse mellan forskare och deltagare (Richard och Lahman, 2015:5). Eksell och Thelander 

(2014) framhåller liknande styrkor i metoden och tilläger att foton kan nyttjas som kommunikativa 

broar för att tala om det obekanta och det förgivettagna (Eksell, Thelander 2014:64)  

5.4 Urval av deltagare och bilder 

Urvalet av deltagare kan beskrivas som en kombination mellan målinriktat och bekvämlighetsurval.  

Ett målinriktat urval har nyttjats i den bemärkelsen att deltagarna har valts ut på basis av ett 

forskningsmål (Bryman 2008:392). Nämligen att avgränsa och inrikta undersökningen till unga 
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vuxna boende i en urban kontext, vilka utifrån Kupiers (2015:49) observation ger uttryck för en 

specifik syn på skönhet. Innanför denna målinriktade urvalsram har ett bekvämlighetsurval 

tillämpats, alltså av personer som varit lättillgängliga för uppsatsförfattaren (Bryman 2008:194). 

Fem personer utan tidigare relation till uppsatsförfattaren värvades ur de egna nätverken, tre 

kvinnor och två män, i åldersspannet 18-25, där tre är bosatta i Stockholm och två i Lund.  

 Urval av bilder. Eksell och Thelander (2014:64,65) råder att bilder valda av forskaren för 

foto-elicitering väljs ut med stor omsorg, för att i så låg grad som möjligt utöva inflyttande på vad 

som blir möjligt att prata om under intervjun. Urvalet har därför eftersträvat att vara heterogent, 

men förhållandet kvarstår att många utseenden inte finns representerade och därmed finns risken att 

eventuella bedömningskategorier inte är möjliga att uttrycka för deltagarna. Bilderna har valts ut 

efter följande kriterium. (1) De är tagna rätt framifrån. (2) De visar överkroppen eller hela kroppen 

på personen. (3) Personerna på bilderna intar i så hög grad som möjligt en neutral kroppsställning 

och ansiktsuttryck (några personer ler på bilderna). (4) Ljuset och framställningen av fotografiet är i 

så hög grad som möjligt icke-artitistiskt med neutralt ljus och vit bakgrund. (5) Bilderna är uppdelat 

i lika många kvinnor som män (dömt utifrån attribut). (6) Bildsamlingen är avgränsad till 

västerländska stilar. (6) Bildsamlingen har inte representation av utseenden tillhörande barn eller 

äldre personer, utan samlas någonstans mellan 18 och 60 år. Inom dessa avgränsningar har 

ambitionen varit att bildsamlingen ska vara så heterogen som möjligt, i relation till ålder, etnisk 

bakgrund, utseenden, kroppsstorlek och klädstilar.  

5.5 Etik  

De etiska övervägandena kring val av bilder är gjorda med stöd i International Visual Sociology 

Association (IVSA, 2017) etiska riktlinjer för visuell forskning. IVSA (2017) föreskriver att 

identiteten på personer i det visuella materialet måste hållas strikt konfidentiellt. Bilderna använda i 

denna uppsats har förstörts efter uppsatsens färdigställande och inga referenser förekommer vilka 

gör bilderna spårbara. IVSA (2017) föreskriver också att generellt ska samtycke finnas från 

personerna på bilderna, men framhåller också möjliga undantag. Då samtycke inte kan erhållas och 

användning av bilderna utgör en minimal risk för de porträtterade, samt om bilderna är publikt 

tillgängliga (IVSA 2017). Samtycke från personerna på bilderna har inte erhållits, men undantagen 

kan hävdas gälla. Bilderna är inte från Sverige och genom att dessa inte kommer publiceras kan 

risken för personerna på bilderna bedömas som minimal, samtycke hade också varit mycket svår att 

erhålla. Slutligen så är bilderna publika då de är distribuerade offentligt på fotodelningssajter under 

Creative commons licens (Creative commons) 
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 Stora delar av intervjutranskripten har gjorts tillgängliga i resultatscheman, med deltagarnas 

godkännande i enlighet med samtyckeskravet (Bryman, 2008:132). Intervjutranskripten har också 

granskats och anonymiserats i enlighet med konfidentitalitetskravet (Bryman, 2008:133). Att helt 

eliminera risken för identifikation är dock komplicerat inom kvalitativ forskning (Bryman, 

2008:134), publiceringen av intervjutranskript ökar den risken. Men fördelarna får ställas mot 

känsligheten i uppgifterna som framkommit under intervjuerna, samt om de på något sätt kan skada 

deltagarna (Bryman, 2008:132), vilket utifrån intervjuernas innehåll bedöms som mycket 

osannolikt.  

5.6 Analysmetod  

En stående problematik med kvalitativ forskning är enligt Bryman (2008:370) en bristande 

transparens i processen att reducera ett empiriskt material till en färdigställd analys. För att 

säkerställa en god transparens (och för att underlätta analysen) har därför ett resultatschema 

konstruerats och tillgängliggjorts. Där samtliga av deltagarnas beskrivningar kring varje enskild 

person finns representerade och merparten av de transkriberade intervjuerna. Det är därmed möjligt 

att granska vilka resultat som lyfts ur grundmaterialet in i analysen (se bilaga A). 

 Vilket framgår ovan är den kunskapsteoretiska positionen i denna uppsats i hög grad 

influerad av Alvesson och Kärremans (2012:9,135) kreativa metod, det gäller också analysmetoden. 

Det vill säga en syn på det empiriska materialet ”som en resurs för utveckling av teoretiska idéer”, 

men också dess potential till att bryta med tidigare förståelse av ett fenomen (ibid.). Dominerande 

idéer (läs antaganden) kring hur skönhet bedöms har därför lyfts fram under litteraturgenomgången 

för att synliggöra invanda mönster i den nuvarande förståelsen av hur skönhet bedöms. Konkret har 

det inneburit ”(…) för att motverka den starka benägenheten att använda etablerade antaganden 

(…)” så nyttjas deltagarnas egna ”observationer, insikter och reflexioner” (Alvesson och Kärremans 

2012:73,130), för att identifiera bedömningskategorier. Alltså i kontrast till att nyttja på förhand 

bestämda analytiska begrepp. Bedömningskategorierna är framtagna ur resultatschemat med en 

tematisk analys, alltså genom att söka återkommande teman i deltagarnas beskrivningar (Rennstam, 

Wästerfors 2015:59). Dessa är sedan presenterade i en bedömningsmodell nedan (figur 2). 

6. Resultat och analys  

Sammanlagt identifierades åtta bedömningskategorier under intervjuerna och i någon bemärkelse 

nyttjade samtliga deltagare varje kategori. Deltagarna betonade och värdesatte dock specifika 

bedömningskategorier i olika grad. Kategorierna framkom tydligt men kunde till viss del gå in i 
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varandra och bedöma samma attribut, därför är endast några exempel på attribut redovisade i varje 

kategori. Det mest markanta resultaten var dock inte vilka bedömningskategorier som fördes fram, 

utan hur deltagarna nyttjade dessa kategorier i sina bedömningar. Hur de positionerade personerna 

på bilderna i relation till sig själva. Dessa resultat kommer analyseras utifrån teoriavsnittet, men 

också nyttjas för att finna brytningar med tidigare teori och antaganden om hur skönhet bedöms.  

6.1 Ansikten  

Att ansiktsbilder är ett tillräckligt mått på attraktivitet/skönhet har varit ett 

grundläggande antagande för stora delar av fältet som studerar mänsklig 

skönhet. I viss bemärkelse stämmer det också överens med hur deltagarna i 

denna uppsatts bedömde bilderna. Sofie om K7 ”Jag tror jag kollade mycket på 

ansiktet, jag kunde, jag ser inga ögonbryn, jag kollar på näsans form, 

läpparna.”. I något färre än hälften av fallen avvek inte bedömningen av 

helkroppsbilden från ansiktsbilden på skalan 1-10 (se figur 3). Ett resultat som kan ha påverkats av 

att deltagarna kommit ihåg sin första sortering och därmed influerats i graderingen av 

helkroppsbilderna. I de flesta av fallen ändrade också deltagarna sin rankning och lade mer fokus på 

att beskriva attribut åtskilda från ansiktet (dessa diskuteras i följande avsnitt).  

Attribut (exempel) Kategori Relation

Objektifierande Positivt / Negativt

Kroppsvikt. Tränad. Feminint/maskulina ansikten. Hy.  
(I hög grad kopplat till den understående kategorin)  

Ideal (+attraktion) Partner  
(+stil) Vänskap 
(+intressant) Bekantskap 

Ansiktsform. Förhållande mellan ögon, näsa, mun. Hårfäste. Drag och symmetri 

(Svårast att definiera som kategori, gick delvis ihop med de subjektifierade 
kategorierna) Längd. Maskulinitet/femininet. Hy. Ungdomlighet. Sensuellt 
ansiktsuttryck. 

Attraktion (+samma ålder) Sexuell partner  
(+samma ålder +stil) Partner  
(+samma kön) Vänskap

Inga tydliga beskrivningar av hur ålder avgjordes. Dock kommenterades nästan i 
samtliga fal personens ålder.  

Ålderskategorier  
1) yngre, 2) medel, 3) äldre

1) Partner eller vän  
2) Attraktion fast ej partner eller liknas vid relation till förälder  
3) Liknas vid relation till far eller morföräldrar. Eller mogenhet.

Subjektifierande Positivt / Negativt

Annorlunda kläder. Smycken. Tatueringar. Erfarenhet. Utmärkande drag. 
Mystisk. 

Intressant/ autentisk (+attraktion) Partner 
(+stil, personlighet) Vänskap  
Bekantskap

Kläder. Sminkning. Glasögon. Stil (+attraktion) Partner 
(+ideal) Vänskap 
Bekantskap 

Ansiktsuttryck. Leende. Kroppsspråk. Personlighet (+attraktion) Partner  
(Vänskap) (+stil eller ideal) 

Behöver träna. Byta stil. Bli äldre. Bli mer självsäker. Le. Potential Positivt/ Negativt syftar till om kategorin nyttjades till att sänka eller höja 
personen, ex skillnaden mellan snygg och ful still
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Avvikelse Antal i procent
0 40 %

1 35 %

2 15 %

3 6 %

4 3 %

Figur 3. Antal avvikelser i 
poäng mellan ansikts och 
helkroppsbild.

Figur 2. Bedömningsmodellen ska läsas från vänster till höger och är tänkt att illustrera hur deltagarna förhöll sig till sina 
bedömningar. Deltagarna lyfte först enskilda attribut, vilka bedömdes utifrån tydligt urskiljbara kategorier för att sedan 
sätta den bedömda i relation till sig själv, exempelvis som en tänkbar vän. Hur denna modell kan förstås diskuteras vidare i 
nedanstående avsnitt. 



 Ansiktsbilderna beskrevs med en rad utlåtanden om olika förhållanden mellan ansiktets 

delar, däremot så var det svårt att finna något mönster hos de enskilda deltagarna kring vad de 

tyckte gör ett ansikte skönt. På frågan varför ett ansikte beskrivits som vackert svarar Lena om K12, 

”Em, men det är liksom ganska så, ganska så litet och runt, typ. Ganska stora ögon, finna läppar, 

eller det är liksom ganska proportionerligt allihop”. Ansikten beskrevs framförallt med tre begrepp 

”proportionerligt”, ”fina drag” och ”symmetriskt”. Symmetri är en särskilt intressant beskrivning, 

som återkommer frekvent. Det används oftast inte för att beskriva förhållandet mellan höger och 

vänster halva av ansiktet (vilket är det enda som i en strikt mening kan mätas utifrån symmetri), 

utan som ett generellt utlåtande om proportionerna i ett ansikte. Olof om 11. ”Han ser väldigt 

symmetrisk ut (…), det ser inte ut som han är för stor eller för liten någonstans.”. Symmetri kan 

alltså sägas vara, vad Rennstam och Wästerfors (2015) beskrev som, en folklig variant av en teori, 

som nyttjas av deltagarna för att försöka sätta ord på sitt intryck. Svårigheten för deltagarna att med 

exakthet beskriva varför de tyckte ett ansikte var skönt kan speglas i avsaknaden av beskrivningar 

kring skönhetsideal för ansikten. Endast en modell kring skönhetsideal för ansikten påträffades för 

kvinnor (se avsnitt 4.3) och passade dåligt in på beskrivningarna hos deltagarna. Den enda tydliga 

tendensen för att beskriva dragen i ett ansikte var uppdelningen i en manlig och kvinnlig kategori 

vilket stämmer överens med Friséns mfl (2014) beskrivning av skönhetsideal som polariserade 

utifrån kön. Hur idealet skulle se ut inom dessa två kategorier utvecklades dock inte av deltagarna. 

Huruvida preferenser för vissa ansikten speglar skönhetsideal eller är genetiskt nedärvda kan inte 

besvaras med metoden i denna uppsats, men oavsett går det att konstatera att deltagarna hade svårt 

att beskriva vad de tyckte gör ett ansikte skönt.  

 Ansikten bedömdes dock inte endast utifrån kategorin drag/symmetri, utan i lika hög grad i 

kategorin personlighet. Här var ett självsäkert ansiktsuttryck och framförallt ett leende avgörande. 

Mikael ”(…) det blir så mycket personlighet som liksom påverkar. Personligheten, i fall personen 

är glad, så ler, leende person känner jag är mycket mer attraktiv.”. Men ett leende kunde också vara 

negativt när det uppfattades som ”osäkert” eller ”ogenuint”. Exempelvis Sara, Mikel och Sofie 

reagerade negativt på leendet hos en man (X2) och menade att det var konstigt och ”drog ned” 

rankningen.  

 Sammanfattningsvis så visar resultaten att ansikten är viktiga, men inte avgörande för  

skönhetsbedömningarna. Tre bedömningskategorier framkommer. Deltagarna beskriver att de 

bedömer ansikten efter drag och symmetri men har svårt att med ord beskriva hur ett ansikte är 

symmetriskt eller har rätt drag. Feminina och maskulina drag bedöms i viss utsträckning med 
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kategorin attraktion. Deltagarna använder också ansikten för att föreställa sig personligheten hos 

den bedömda, där ansiktsuttryck är avgörande.  

6.2 Dominerande skönhetsideal  

Efter samtliga bilder var behandlade ombads deltagarna beskriva en idealkvinna respektive 

idealman. Dessa beskrivningar överensstämmer i hög grad med de dominerande skönhetsideal som 

lyfts under teorigenomgången. Men dessa ideal nyttjas inte nödvändigtvis i deltagarnas 

skönhetsbedömningar. Olofs reflektion kring ett ideal för sig själv och ett annat ideal för andra män 

är belysande ”(…) jag skulle vilja ha, em, mycket mer muskler på mig. Lite den här, hollywood 

muskelbilden, inte bodybuilder men alltså, magrutor allt det där (…)” och för andra ” (…) 

idealmannen för mig skulle ha muskler, men skulle också ha fett på kroppen om man säger så.”.  

 Även om deltagarnas idealbild av skönhet inte direkt går att överföra till hur de bedömde 

andra, återfinns däremot de dominerande skönhetsidealen som en bedömningskategori. Antagandet 

att skönhetsideal i hög grad internaliseras av människor och används både i bedömningen av sig 

själva och andra (se avsnitt 3.4) överensstämmer dock dåligt med deltagarnas svar. Ideal som 

bedömningskategori var framförallt representerat bland personerna som rankades högt, där längd, 

maskulinitet och muskler lyftes fram för män och smalhet och femininitet lyftes fram för kvinnor. 

Men i övrigt var ideal som bedömningskategori mindre framträdande än förväntat. Förklaringen till 

detta återfinns delvis i de andra avsnitten, för det första var blicken i hög grad subjektifierande och 

utgick från andra bedömningskategorier (se avsnitt 6.3), för det andra objektifierades företrädelsevis 

ansikten, vilka är svårare att koppla till något specifikt dominerande skönhetsideal (se avsnitt 6.1).   

 Deltagarnas inställning till smalhet är belysande för hur de förhåller sig till skönhetsideal 

generellt. Istället för att som Frisén mfl förutsätter, att en mängd parallella ideal måste uppfyllas 

samtidigt, förefaller olika ideal kunna vara giltiga separat. De två kvinnorna som generellt rankades 

högst (K1 och K8), beskrivs av Mikael ”(…) Hon (syftar till K8) känns lite som motsatsen till den 

här, hon (K1) har ganska mycket högre fett procent ser det ut som här i alla fall. Den där smala, 

petita kroppsbyggnaden som den andra. Men det är ju inte så att det passar på andra, jag tycker 

det, det matchar lite den här, den. Den stämningen hon utstrålar. Så ja. (…) Personlighet och kropp 

matchar, jo men precis.”. Mikael utnämner också K1 som den mest attraktiva personen trotts att 

Mikael är den deltagare som oftast lyft det smala idealet i allmänhet och det tränade idealet i 

synnerhet. Ytterligare en kvinna, K18 visar hur förhållandet till skönhetsideal hos deltagarna är 

flexibelt. Både Sofie och Mikael anmärker på att K18 har en ”bredare kroppsform”, men rankar 

samtidigt K18 högt, tillsammans med de andra deltagarna. Samtliga anmärker också på att K18 ser 
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trevlig ut, Sara ”Hon ser glad och lycklig ut och jag tror man vill vara glad och lycklig och därför 

blir jag mer dragen till henne”. Ett dominerande ideal som smalhet är alltså inte avgörande, när det 

finns andra kategorier som deltagarna tycker är viktigare, i detta fall personlighet.  

 Det är viktigt att understryka att intervjuerna är situationsbetingade presentationer och att 

det är möjligt att deltagarna vill presentera sig på ett visst sätt, exempelvis genom att inte ge uttryck 

för skönhetsideal som de anser är negativa. I hög grad har dock deltagarna själva uppmärksammat 

att de gett uttryck för preferenser som de vill problematisera. Det finns en tydlig motvilja att öppet 

bedöma andra efter skönhet. Men när deltagarna först gjort ett avståndstagande, hade de inga större 

problem varken att bedöma andra eller ge uttryck för preferenser de själva problematiserat.  

 Sammanfattningsvis så visar den ovanstående diskussionen att skönhetsideal inte är en 

avgörande kategori i bedömningarna, utan nyttjas tillsammans med andra kategorier. Vad som dock 

inte visats, är när och varför särskilda bedömningskategorier nyttjas framför andra. Varför är 

tillexempel smalhet viktigt i en bedömning, men mindre viktigt i en annan? Ett preliminärt svar 

skulle kunna vara att olika kategorier väger upp varandra, men hur denna avvägning sker har inte 

undersökts i denna uppsats.  

6.3 Den subjektifierade blicken  

Blicken som riktas mot andra och i synnerhet på kvinnor har i hög grad antagits vara objektifierande 

och sexualiserande. Bland deltagarna i denna uppsats är det dock snarare en subjektifierande blick 

som varit utmärkande. Mikael om 9. ”Den här personen fick jag också ett personlighetsintryck av 

först, jag tänker att han ska vara väldigt irriterande”. Samtidigt så kan frågeställningen i sig, att be 

någon ranka personer från 1 till 10 efter skönhet, tolkas som att en objektifierande blick efterfrågas. 

Mikael frågar inledningsvis om han ska vara ”objektiv” och får svaret att ranka efter sina egna 

preferenser, men Mikael återkommer sedan till att det har varit svårt att vara ”objektiv” i sina 

bedömningar. Mikaels kommentar understryker Alvesson och Kärremans (2012) poäng att behandla 

intervjuer som situationsbetingade presentationer. För det är möjligt, att situationen i sig, att be 

deltagare bedöma skönhet, mobiliserar en objektifierande blick, som nyttjar andra 

bedömningskategorier än deltagaren annars använder. Frågan är dock vad som utgör dessa objektiva 

bedömningskategorier, Mikaels reflektion om att döma ”objektivt” kan ge en ledtråd (…) det är 

liksom att jag bedömer utifrån, jamen det här idealet. Som jag inte riktigt vet vad det är, jag bara 

sätter dom på en skala mellan, inte nära det, till nära det.”. Kanske kan antagandet, utifrån 

Fredrickson och Roberts (1997) objektifieringsteori om en objektifierande blick i kulturen som 

internaliseras av individen, vara behjälpligt. Möjligtvis är den objektifierande blicken som Mikael 
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försöker mobilisera, men har svårt att beskriva, en blick som konstruerats och formulerats via media 

och som Mikael försöker efterhärma i sinna bedömningar.  

 Mest intresseväckande är dock hur deltagarna nyttjar en objektifierande blick, för att placera 

och föreställa sig den bedömda personen, alltså hur denna blick smälter samman med 

subjektifiering. Sara utvecklar en egen teori om detta förhållande ”Um, så tror jag det blir mer och 

mer från 6 till 10 att man blir mer benägen att såhär att hänga med dem, kanske. (…) Någonstans 

en snygging kan bara komma in och säga att här är jag och då bli gillad. Medans mindre snygga 

människor har en mycket större tröskel, (…), om det är en skojig kille som inte är snygg då kanske 

han mer är jobbig.”. I sin essens uttrycker Sara via detta citat och flera liknande reflektioner under 

intervjun, att ”snygga” personer har det lättare i livet och därav också blir ”coolare” människor som 

Sara skulle kunna tänka sig ”hänga” med. Vad Sara ger uttryck för hänger väl ihop med Hildebrandt 

och Latner (2007) attraktivitetsstereotyp. Sara är oftast inte intresserad av ”snygghet” primärt, utan 

som ett signalvärde för om personerna är socialt kompetenta. Skönhet bedöms därmed av Sara med 

Zebrowitz och Rhodes (2002) terminologi, efter ett socialt mål. Som framgår i 

bedömningsmodellen (figur 2) ovan, gällde detta alla deltagare, som i hög grad bedömde 

personerna i relation till sig själva, i form av vilken relation de skulle kunna tänka sig med 

personen. Då detta inte var en på förhand vald fråga, utan var ett spår deltagarna själva utvecklade, 

så specificerades inte dessa relationer, men fyra övergripande kategorier identifierades, bekantskap, 

vän, sexuell-partner och partner. Exempelvis Lena bedömer personerna på bilderna efter sin 

nuvarande bekantskapskrets ”Att man försöker få personer som passar in där, litegrann 

åtminstone.”, vilket ringar in de personer som är tänkbara bekanta eller vänner. Mikael 

exemplifierar de tre senare kategorierna i hur han förhåller sig till kvinnorna på bilderna ”Skulle 

inte behöva vara sexuell attraktion, skulle kunna vara vänskaplig, eller kärleksfull.”. Skillnaden 

mellan sexuell-partner och partner är alltså om Mikael också kan tänka sig en kärleksfull relation 

med personen. Ytterligare ett exempel på hur deltagarna relaterade personerna på bilderna till sig 

själva var genom familjaritet, likhet med personer som deltagarna känner, lyftes som ett skäl att 

bedöma personen högre. Lena om K9 ”(…) hon är lik en person jag tycker om, så då kanske min 

spontana tanke att jag tycker om henne också.”  

 Skönhet som ett signalvärde för social status/kompetens synliggjordes också via deltagarnas 

användning av potential som bedömningskategori. Samtliga deltagare och i synnerhet Sofie, pekade 

ut personer som de tyckte kunde bli sköna eller i alla fall se bättre ut via att anamma vissa 

skönhetspraktiker så som träning eller ett visst mode. Tendensen att ge negativa utlåtanden om dem 
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som inte ”(…) fokuserat så mycket på utseende” (Mikael), tyder på att ett krav ställs på personerna 

att i alla fall försöka följa vissa skönhetspraktiker. Som Rhode (2010) beskriver finns en norm om  

självförbättring och deltagarna förefaller se det som ett misslyckande att inte uppfylla denna norm 

och att detta misslyckande i sig signalerar en låg social status/kompetens.  

 Sammanfattningsvis så problematiserar den överstående diskussionen två antaganden om 

hur skönhet bedöms. Att blicken är företrädelsevis sexualiserande, samt att (sexuell) attraktivitet 

generellt går att sammanställa med skönhet. Mycket riktigt finns det bilder som deltagarna med en 

objektifierande blick bedömer endast utifrån sexuell attraktivitet. Men det är endast ett fåtal 

personer som deltagarna kan se som möjliga sexuella partners i ”rätt” ålder och som inte samtidigt 

subjektifieras utifrån personlighet eller stil. 

6.4 Repertoarer  

Kupiers (2015) estetiska repertoarer kan endast i begränsad utsträckning kännas igen i 

intervjumaterialet, vilket förmodligen hör samman med att urvalet i Kupiers (2015) studie i högre 

grad är heterogent. Exempelvis är det svårt att finna spår av den rasifierande blicken bland svaren. 

Emellertid är Kupiers (2015) modell konceptuellt användbar, nämligen att skilda bedömare nyttjar 

olika estetiska repertoarer, istället för att utgå från att olika grupper och individer nyttjar samma 

bedömningsstandard. Modellen kan också användas i kombination med sociala mål, alltså hur en 

bedömare använder estetiska repertoarer för att sätta den bedömda personen i relation till sig själv. I 

intervjumaterialet framgår det att deltagarna i hög grad tolkar bilderna på samma sätt, men förhåller 

sig till dem på olika sätt. Enigheten är stor kring vilka bilder som rankas antingen väldigt högt eller 

lågt, men den exakta rankningen och förhållningssättet till personerna på bilderna skiljer sig åt.  

 Bild K8: Sofie -” Det är något som jag skulle beskriva som naturlig skönhet…”. Lena om 

samma bild - ”Hum, det känns ju nästan finare och mer intressant att titta på en person som har lite 

mer utmärkande drag.”. Lena håller med Sofie om att K8 har vackra drag, men efterfrågar några 

”utmärkande drag” för att göra personen mer intressant, alltså i linje med Kupiers (2015) 

underliggande repertoar, autenticitet/intressant. Bild K1: Olof -”Hon är väldigt finklädd och så, men 

hon, hon ser avslappnad ut trots att hon är så fint klädd.”. Lena om samma bild - ”Och det är väl 

också stilen jag inte tycker är så fin. Det hon har på sig och det här konstiga smycket som går ned 

för armen där.”. Både Olof och Lena identifierar K1 stil som utmärkande, där Olof är positivt och 

Lena negativt inställd. Generellt så uppskattar Olof bilder med personer som ser ”intressanta” ut, 

medan Lena enligt sig själv ställer höga stilmässiga krav. Bild 7: Mikael - ” …han är alltså 

välbyggd, ansiktet, det är också maskulint…”. Sara om samma bild ”…ingen jag skulle attraheras 
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av, för att hela hans, så hela bilden talar att han är lite korkat snubbe som tränar mycket.”. En 

könande blick nyttjas i dessa citat av både Sara och Mikael för att beskriva bild 7, men medan 

Mikael ser maskulinitet som något positivt, så sammanför Sara maskulinitet i sin bedömning av 7 

med en negativ personlighetstyp.  

 Sammanfattningsvis passar Kupiers (2015) koncept med estetiska repertoarer in på hur 

deltagarna nyttjar olika repertoarer för att positionera och relatera de bedömda personerna till sig 

själva. Däremot, överensstämmer de enskilda repertoarer som Kupiers (2015) framlägger  

endast delvis med deltagarnas svar. Förmodligen skulle det vara förtjänstfullt att i framtida 

forskning utveckla olika repertoarer för att passa in på skilda kontexter och grupper.  

6.5 Kulturell logik 

Kupiers (2015) menar att logiken bakom nyttjandet av olika estetiska repertoarer följer samma 

mönster som andra smakomdömen utifrån ett specifikt kulturellt kapital. Med utgångspunkt i  

begreppet om kulturellt kapital framlägger sedan Kupiers (2015) två positioner, en högkulturell och 

en populär smak. Gruppen i Kupiers (2015) studie som företrädelsevis vägleds av en högkulturell 

smak, definieras som urban, ung och utbildad, alltså precis samma grupp som i urvalet till denna 

uppsats. Delvis passar också den högkulturella logiken in på hur deltagarna gör sina 

skönhetsbedömningar, exempelvis som diskuterats ovan, så är en subjektifierande blick 

framträdande. Lena och Olof uttrycker tydligast denna logik, utifrån ”stil” respektive ”intressant 

utseende”. Lena ” (…) uppenbarligen så är ju stilen väldigt viktigt för mig. (…) vad jag kanske 

tycker är ganska snyggt är väl mer, typ skate-hipster.”. Olof om K12 ”Den här människan ser ju 

väldigt intressant ut, (…) Kortklippt hår, den här färgglada jackan och så. Det, it tells a story, om 

man säger så.”. K12 är generellt en bild vilken exemplifierar en högkulturell logik, endast 

ansiktsbilden rankas lågt av samtliga, men Olof, Lena och Sara höjer rankningen när de får se 

personens stil. Sara om K12 ” Va en 4:a och nu är hon en 8:a. Det var för hon var så cool. 

Kläderna lyfter upp det verkligen.”. Medans Sofie och Mikael behåller samma låga rankning mellan 

ansikts och helkroppsbild, vilket också är de två personer som tydligast värdesätter repertoaren 

attraktiv framför autentisk. Mikael om K12 ” (…) stora örhängen, jag är inte så fond av det.” Sofie 

om K12 ”(…) det är stilen som drar ned det och håret.”.  

 Kupiers (2015) beskriver hur ett framväxande kulturellt kapital (min översättning) 

kombinerar en högkulturell och populär smak. Denna kombination skulle kunna utläsas i att även 

Sara, Olof och Lena, som annars ger uttryck för en högkulturell smak också rankar K8 högt (se 

avsnitt 6.3). K8 är en person som samtliga deltagare anser överensstämmer med samhälleliga (läs 
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populära) skönhetsideal. Möjligen uttrycker dock inte dessa olika smaker endast en kombination, 

utan istället en konflikt. Lena ”(…) man ska vara ganska lång och vältränad och såhär det försöker 

jag väl egentligen lägga så mycket värde vid, eller jag försöker nog stoppa mig lite grann, eller det 

är inte riktigt rätt att lägga så mycket värde i det här, även om man kanske gör det lite grann.”. 

Lena vill uttryckligen undvika att anlägga en objektifierande blick utifrån skönhetsideal, men säger 

sig delvis göra det i alla fall. Sara beskriver ett liknande dilemma, kring sin syn på maskulinitet 

” (…) man vill ju kanske inte erkänna att det är, jag är inte så för någon machokultur och tycker 

inte killar ska vara killar, men jag tror att det lyfter upp hos män om de tar lite plats och står lite 

coolt.”. För Lena och Sara går preferenser för maskulinitet samt längd och vältränade kroppar direkt 

emot hur de egentligen vill känna, en populär smak identifieras alltså som problematisk. En möjlig 

tolkning är att deltagarna har preferenser vilka inte passar ihop med det kulturella kapital de 

samtidigt vill ge uttryck för.  

 Många andra bedömningar tycks inte följa logiken bakom olika former av kulturellt kapital. 

Lena lägger tillexempel stor vikt vid ”rätt” stil, men kan också bedöma efter en stil som hon själv 

inte tycker är snygg ”(…) även om det kanske inte vad jag hade tagit på mig så tycker jag ändå det 

kan vara coolt med personer som såhär har ett intresse av det och, lägger lite energi på det.”. Det 

förefaller viktigare att vara framgångsrik inom den sociala stereotyp bedömaren placerat personen 

på bilden i, än att tillhöra en viss stil eller grupp. Exempelvis Olof identifierar X3 som en äldre 

man, men som är ”attraktiv” utifrån stereotypen, ” Så här trevlig farbror. Det gör honom attraktiv, 

alltså attraktiv nog för att man skulle märka honom (…)”.  

 Sammanfattningsvis, skönhetsbedömningarna förefaller delvis följa samma logik som ligger 

bakom andra smakomdömen. Men särskiljer sig då deltagarna har preferenser som de själva menar 

går i konflikt med den smak de (egentligen) vill uttrycka. En möjlig tolkning är att det faktiskt finns 

reella skillnader i att uttrycka sin smak kring en person mot att exempelvis uttrycka sig om en tavla 

eller ett stycke musik. Framtida forskning som konceptualiserar skönhet som ett kapital bör ta 

denna potentiella skillnad i beaktning.  

7. Slutsatser 

Uppsatsen har utifrån kreativ metod nyttjat foto-elicitering och en forskningsdesign liknande ett 

endimensionellt skönhetsmått tillsammans med sociologiskt perspektiv, för att bryta med tidigare 

antaganden och skapa ny förståelse för hur skönhet bedöms hos andra. Slutsatserna är med det 

begränsade urvalet inte direkt generaliserbara till en större population, men framställer nya 

perspektiv som med behållning kan utvecklas i framtida forskning.  
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  Inledande beskrivs hur huvudfåran av de studier som intresserat sig för skönhet har 

konstruerat endimensionella skönhetsmått. I dessa studier har resultatet varit att personer som 

bedöms vara attraktiva förknippas med en rad positiva personlighetsdrag. Det tydligaste och mest 

slående svaret som framkommer under intervjuerna, är att för denna grupp unga vuxna tycks 

förhållandet vara det motsatta. Deltagarna försöker i hög grad göra sig uppfattningar om personen 

som bedöms, dess personlighet, sociala status och tillhörighet, för att bedöma dess utseende.  

 Ansikten är viktiga för deltagarnas bedömningar, men övergripande visar 

bedömningsmodellen (figur 2) på hur alla attribut en bedömare har tillgång till spelar roll i 

bedömningen. Att begränsa förståelsen av skönhet till endast ansiktsbilder kan alltså förbise centrala 

delar av hur skönhet bedöms i vardagliga situationer. Motsatt tidigare förståelse så framkom inte 

skönhetsideal som en entydig eller avgörande måttstock i deltagarnas bedömningar, istället kunde 

personer som inte ansågs leva upp till vissa skönhetsideal fortfarande rankas högt. Analysen i denna 

uppsats motsäger också antagandet att skönhetsbedömningar sker med en övervägande 

objektifierande och sexualiserande blick. Istället är blicken i hög grad subjektifierande och även den 

objektifierande blicken nyttjas för att fastställa den bedömda personens sociala position och 

kompetens. Detta förefaller hänga samman med att deltagarna utifrån sina sociala mål, placerar de 

bedömda personerna i relation till sig själva, t.ex. som vänner, bekanta, partners eller sexuella 

partners. De två senare kategorierna sexualiseras, medan personer som kategoriseras som vänner 

och bekanta bedöms utifrån andra kategorier. Detta pekar mot att skönhet inte direkt kan likställas 

med sexuell attraktivitet. Logiken bakom hur deltagarna bedömer skönhet följer delvis samma logik 

som andra smakomdömen utifrån ett specifikt kulturellt kapital. Smakomdömen om skönhet 

särskiljer sig dock i den meningen att deltagarna själva beskriver att de har preferenser för en 

populär smak som de egentligen inte vill känna och ge uttryck för. Det finns alltså en potentiell 

konflikt mellan populär och högkulturell smak hos deltagarna, vilket pekar mot att smakomdömen 

om skönhet möjligen skiljer sig från andra smakomdömen exempelvis omdömen gällande konst. 

 Slutsatsen är att konceptet med en skönhetens svarta låda, ringar in bristerna i de nuvarande 

perspektiven på skönhet. För samtidigt som utflödet från den svarta lådan, de sociala utfallen 

(exempelvis löneskillnader) kopplade till skönhet, är väl undersökta. Så har denna uppsats visat på  

potentiella brytningar med antagandena som ligger till grund för de nuvarande perspektiven på 

innehållet i den svarta lådan. Det vill säga, vad som anses som skönt och varför. I hög grad har 

skönhetsbegreppet antigen avgränsats till oigenkännbarhet genom att undersöka några enskilda 

faktorer via ansiktsbilder, eller abstraherats till att i synnerhet handla om mediala ideal och dess 

påverkan. Behovet att med olika metoder öppna på skönhetens svarta låda i framtida forskning, 
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utifrån hur skönhet definieras och bedöms hos andra, kan därmed beskrivas som stort och 

förhoppningen är att denna uppsats ska kunna bidra med en möjlig metodologisk ansats värd att 

följa upp i nya studier.  
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