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ABSTRACT FÖR MASTERUPPSATS 30 HP 

Uppsatsen tar avstamp i den samtida hudvårdstrenden som hyllar hälsosam, naturlig och ”glowy” 

hy. Baserat på bl a intervjuer genomförda under våren 2018 återger jag unga hudvårdsintresserade 

och icke-vita kvinnors subjektiva upplevelse av hud/hudvård; på det individuella planet som 

vardaglig ritual och på det sociala planet som hudvårdskultur på sociala medier. Ansiktshuden 

fungerar som symboliskt kapital som kan konverteras till andra sorters kapital för att underlätta 

social mobilitet. Även om många nämner konsumtionshetsen och den ständiga strävan efter bättre 

hy, betraktas hudvård i första hand som ”self-care”. Det är en hälsofrämjande, helande och 

ordningsskapande vardagsritual. Jag menar att det finns ett samband mellan de rituella aspekterna 

av den holistiska hudvården och existensen i stort. Hud förkroppsligar liminalitet och blir ofta ett 

slagfält för klassiska binära oppositioner som renhet/orenhet, kropp/själ, aktör/struktur och 

autentisk/artificiell. Jag tolkar mina respondenters splittrade subjektivitet och motsägelsefulla 

narrativ som uttryck för ett postfeministiskt förhållningssätt som inbegriper både feministiska och 

anti-feministiska element. Slutligen framhåller jag betydelsen av den separatistiska Facebook-

gruppen Beauty & Bullshit och menar att gruppen - med sin intersektionella feminism och 

transparens - utgör en subkultur på sociala medier och i hudvårdssammanhang. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

 

The naked woman in the mirror is standing at her washstand like the artist at his palette and she 

often has as many pots at her disposal (...). She washes, adorns and paints herself. She puts 

foundation on her face and then the surface tone, just as the painter prepares his canvas. The skin 

is identical to the canvas (...). Cosmetics and the art of adornment are equivalent expressions. The 

Greeks in their exquisite wisdom combined order and adornment in the same word, the art of 

adorning and that of ordering. 'Cosmos' designates arrangement, harmony and law, the rightness 

of things: here is the world, earth and sky, but also decoration, embellishment or ornamentation. 

Nothing goes as deep as decoration, nothing goes further than the skin, ornamentation is as vast as 

the world. Cosmos and cosmetics, appearance and essence have the same origin. Adornment equals 

order, and embellishment is equivalent to law, the world appears ordered, at whatever level we 

consider phenomena. 

 (Serres 2008:32) 

 

Citatet ovan är från den franske filosofen Michel Serres bok The Five Senses: A Philosophy of 

Mingled Bodies där han i ett av kapitlen uppehåller sig vid likheterna mellan konstnärens målarduk, 

slöjan, och huden - canvas, veil, skin. Utifrån den franske konstnären Pierre Bonnards tavla ”Nude 

before a mirror”1 från 1931 gör Serres ovanstående filosofiska reflektion över den nakna kvinnans 

hud och vad som skulle kunna beskrivas som hennes dagliga skönhets- eller hudvårdsritual framför 

spegeln. I sin reflektion över kvinnans förehavanden, jämför Serres det emotionella och estetiska 

(ensam)arbetet med att “göra sin toalett” med konstnärens skapande. Att pryda sig (adorning) är en 

ordningsskapande akt. Likaså är ordet kosmetika besläktat med kosmos2. Allt är i sin ordning; 

konstnären lägger grunden på sin målarduk, kvinnan preparerar sin hud för att göra sig vacker. 

Att huden kan liknas vid en målarduk där vi projicerar vår identitet har väl närmast blivit en kliché i 

vår utseendefixerade samtid och narcissistiska kultur (Lasch 1979). Mitt val att skriva om 

betydelsen av hud och hudvård för unga svenska kvinnor och feminister som rasifieras som icke-

vita är delvis personlig. I egenskap av kvinna, svensk-pakistanier och icke-vit i ett samhälle där 

majoritetsbefolkningen är vit, har min relation till min egen hudfärg och mitt identitetsskapande inte 

varit helt oproblematisk, speciellt under mina uppväxtår i Sverige där upplevelser av andrafiering 

och exotifiering hörde till vardagen. Från mina släktingar hemmahörande i den pakistanska 

överklassen insinuerades det ofta att jag var attraktiv trots att jag inte var ljushyad eller 'gori' (som 

det heter på urdu/hindi) eftersom jag ansågs ha "bra hy". I sammanhanget är det relevant att påpeka 

att ordet gori har två - sinsemellan utbytbara - betydelser, nämligen ljushyad och attraktiv. Min 

                                                      
1 Även kallad ”The Toilet”. 
2 Enligt Läkemedelsverkets hemsida är definitionen för en kosmetisk produkt (kosmetika): "Ämnen eller blandningar 

som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår och hårbotten, naglar, läppar och yttre 

könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera 

dem eller förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt." (URL 1) 
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inställning till hud utifrån mina egna erfarenheter är följaktligen högst ambivalent men jag har 

aldrig märkvärt intresserat mig för varken makeup eller hudvård förrän 2017 då jag sent omsider 

fick upp ögonen för hudvårdstrenden. I ett nyhetsinlägg på SVTs hemsida rapporteras det om att 

svenskar spenderade mest på hudvård i EU mellan 2014 och 2016, vilket kan bero på att vi är 

särskilt trendmedvetna (Johansson 2018). När jag själv började experimentera med 

hudvårdsprodukter blev jag varse om hur utbredd hudvård var bland unga och feministiskt 

medvetna kvinnor - i första hand på sociala medier. Jag förundrades över hur extremt insatta de 

verkade vara, trots sin ringa ålder. En ny värld öppnade sig och gjorde mig nyfiken på hudens 

sociala och kulturella konnotationer men även på varför just hudvård fick så stort utrymme i dessa 

unga kvinnors vardag. I samma veva började jag lyssna på den svenska feministen och 

(självutnämnda) hudvårdsnörden Kakan Hermanssons populära podcast Under huden3 i vilken hon 

samtalar med mer eller mindre offentliga personer, mestadels kvinnor och icke-binära4, om deras 

relation till hud, hudvård, smink, skönhet, normer och hälsa. Som namnet antyder handlar det inte 

bara om det yttre. Snarare blir huden en ingång till djupare existentiella diskussioner som öppnar 

upp för alternativa förståelser av yta, för att slutligen landa i vad det innebär att vara människa. Hud 

som "ice breaker”, helt enkelt. Sammanfattningsvis är mina ingångar till ämnesvalet hud/-vård 

flertaliga och det har varit nästintill omöjligt att värja mig för detta mångbottnade fenomen. 

 

1.2 Problemformulering 

Enligt TABS Analytics årliga undersökning från 2016 har intresset för hudvård bokstavligen 

exploderat under de senaste åren – ett intresse som i vissa kretsar gränsar till en besatthet, i 

synnerhet bland Millenials5 (URL 3). Sociologen Mike Featherstone påpekar att vår moderna 

konsumentkultur har gett upphov till en ny uppfattning om jaget - nämligen “jaget som performer” 

vilket i sin tur lägger stor vikt vid utseendet (1991:187-93). För en någorlunda trendkänslig och 

omvärldsanalytiskt bevandrad person går det knappast att undgå att hud och hudvård diskuteras i 

alla möjliga sammanhang, från vetenskap via konstens domäner till populärkultur och sociala 

medier. I en artikel i The New Yorker utnämner Jia Tolentino 2017 till året då hudvård blev en 

“coping mechanism”6. Tolentino skriver om sin ambivalens inför köpet av en rengöringskräm: "I 

bought it, along with a bunch of other stuff, unsure if I was buying skin care or a psychological 

safety blanket, or how much of a difference between the two there really is" (Tolentino 2017). Hon 

                                                      
3 Podcasten Under huden har sänts sedan maj 2016. Tillgänglig: https://www.acast.com/underhuden 
4 En icke-binär person identifierar sig som mellan / bortom den normativa tvåkönsuppdelningen kvinna - man (URL 2). 
5 Inom digital kommunikation och marknadsföring refereras det ofta till gruppen Millenials (även kallad Generation Z 

och selfie-generationen). Trots att det idag flitigt använda begreppet inte korresponderar till något exakt ålderssegment 

brukar det avse personer som är födda mellan 80- och 2000-talet. 18-34 år brukar anges som riktlinje (Welin 2014). 
6 Hon tillägger att det inte helt oberoende av Trumps tillträde som USA´s president (Tolentino 2017).  

https://www.acast.com/underhuden
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är långt ifrån den första som nämner den svarta lesbiska aktivisten och feministen Audre Lorde i 

detta sammanhang. Själva idén om skönhet som en motståndshandling snarare än kapitulation 

spåras ofta tillbaka till Lorde, som i sitt teoretiserande kring intersektionell feminism skrev: "Caring 

for myself is not an act of self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political 

warfare” (Lorde 1988)7. Detta berömda citat har bl a approprierats av skönhetsindustrin och 

utmynnat i den populära idén om self-care (egenvård). Det finns alltså indikationer på en 

inneboende paradox i att som uttalad feminist lägga både tid och pengar på sitt utseende eftersom 

agerandet knappast kan frikopplas från skönhetsideal, patriarkala strukturer och den globala 

kapitalismen. Bortsett från diskussionen om huruvida hudvård kan betraktas som feministiskt eller 

ej, om det är något ytligt och trivialt eller om det finns någon "djupare" meningsskapande och 

symbolisk dimension, är det uppenbarligen något många kvinnor ägnar sig åt (och även män i allt 

högre utsträckning). Huden är kroppens största organ och fungerar som en barriär mellan jaget och 

den andre; mellan inre och yttre; mellan det dolda och det synliga. Det är just denna gränsfunktion 

som gör huden till ett så laddat fält, både som identitets- och klassmarkör och socialt interface. När 

det gäller forskning om hudvård bland icke-vita personer, har det mesta kretsat kring den globala 

kommersiella industrin för hudblekningsprodukter ur ett konsumtionsteoretiskt perspektiv, 

framförallt i länder i Asien och Afrika (se tex Bahl et al. 2008, Craddock et al. 2018, Glenn 2008, 

Leong 2006, Pierre 2008). 

 

Inom antropologin har teorier om hud begränsats till antingen ett sociobiologiskt och evolutionärt 

perspektiv (Jablonski 2006) eller till underkategorin skönhetsantropologi där forskare i första hand 

studerat kulturella variationer av estetiska ideal och kollektiva praktiker inbäddade i politiska och 

kosmologiska system (Azoulay 2009, Edmonds 2008, Strathern 1979). I detta sammanhang är min 

studie om hudvård ur ett västerländskt perspektiv - som dessutom uppmärksammar samspelet 

mellan individualistiska och sociala motiv - ett angeläget komplement med tanke på att 

hudvårdstrenden är ett högaktuellt och engagerande ämne, inte minst i kulturdebatten och i sociala 

medier. Den här uppsatsen kommer bidra med en ny och antropologiskt relevant infallsvinkel i en 

svensk kontext med inriktning på individens upplevelser och tankar kring hudvårdspraktik. Mitt 

tillvägagångssätt har varit att samla in subjektiva narrativ genom att intervjua unga kvinnor med 

invandrarbakgrund om deras hudvårdsintresse. Detta utifrån deras situerade erfarenheter som både 

feminister och kvinnor som rasifieras som icke-vita. Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv vill 

jag utforska hur olika former av maktordningar som ras, kön och klass samspelar i kvinnornas 

förhållningssätt till hud och hudvård. Jag har valt den här målgruppen med avsikten att ge 

                                                      
7 Det ska tilläggas att Lorde samtidigt kämpade mot levercancer. 
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tolkningsföreträde till kvinnor som rasifieras som icke-vita i en diskurs som annars till stor del 

präglas av vit feminism (se Butler 2013). Det ska understrykas att mitt huvudsakliga syfte inte är att 

generalisera kring hudvårdens betydelse i kvinnornas liv. I Phenomenology of Perception (2003) 

framhåller filosofen Maurice Merleau-Ponty att en mångfald av motsägelsefulla uppfattningar inte 

ogiltigförklarar varandra utan det är just analysen av dessa sensoriska nyanser som utgör grunden i 

en fenomenologisk förståelse av perception. 

 

Eftersom jag i första hand är nyfiken på drivkrafterna bakom dessa unga och medvetna feministers 

hudvårdsrutin och vilken mening de tillskriver aktiviteten i sin vardag, har jag ålagt mig att utforska 

fenomenet utifrån ett emiskt perspektiv. Min kvalitativa forskningsmetod består huvudsakligen av 

djupintervjuer (O´Reilley 2005:114-115) som även kompletterats med ett begränsat fältarbete on-

line (vars experimentella karaktär jag återkommer till i metodavsnittet). Det empiriska materialet 

har analyserats med hjälp av en kombination av teorier hämtade från olika discipliner. Från 

antropologiskt håll har jag använt mig av teorier om renhet/ordning, ritualer och liminalitet 

(Douglas 1970, van Gennep 1960) samt kapitalteori (Bourdieu 1984). Dessa teoretiska ramverk har 

kompletterats med terminologi och koncept hämtade från bl a kritiska ras- och vithetsstudier 

(Ahmed 2006, 2011, 2014, Craig 2006) och postfeministisk analys (Gill 2007, 2017). 

 

 

1.3  Syfte och frågeställningar   

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur unga kvinnor som rasifieras som icke-vita i en 

svensk kontext förhåller sig till sin hud och sitt hudvårdsintresse. Jag undrar på vilka sätt hudvård 

fungerar som en meningsskapande aktivitet i deras vardag både på ett individuellt och ett socialt 

plan. Dels vill jag utforska vilka symboliska innebörder mina respondenter tillskriver en i grunden 

skönhetsrelaterad praktik som hudvård och hur de navigerar mellan dessa. Dels vill jag undersöka 

deras syn på den specifika hudvårdskulturen som uppstått på sociala medier. Uttrycket ”self-care” 

har i första hand bidragit till att lyfta fram den individualistiska aspekten av hudvård, medan viktiga 

faktorer som grupptillhörighet och kontext hamnat i skymundan. Många av mina respondenter 

nämner t ex att de på olika vis måste kompensera för sitt utseende i ”klass- och vithetsresan” 

samtidigt som det finns särskilda utseendemässiga förväntningar på dem som icke-vita. Det är 

denna svåra balansgång jag hoppas kunna illustrera. Alex, 24 skriver: ”Nu är jag inte svart, utan åt 

det andra hållet. Extremt vit med svart hår och mörka ögon. Jag har alltid upplevt sjuk exotifiering, 

främst från min egen familj och folk nära mig”. Alex har alltid känt ansvar att skydda sin hud från 

sol, bland annat för att ”behålla det här exotiska som alla alltid tryckt på mig”. 
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I det initiala skedet av processen var min ansats väldigt bred för att underlätta utforskandet av olika 

slags subjektiva erfarenheter och upplevelser. Därför har jag utgått från en övergripande fråga: 

- Vad har kvinnorna för subjektiv relation till sin hud och hudvårdsrutin i vardagen? 

För att konkretisera denna generella huvudfrågeställning har jag under arbetets gång brutit ner 

den i en rad underordnade mer fokuserade frågeställningar: 

- På vilket sätt har hud som förkroppsligad erfarenhet påverkat deras syn på normer, status 

och hälsa?  

- Vilka strategier har kvinnorna för att navigera mellan sitt hudvårds- och skönhetsintresse 

och sina feministiska övertygelser? 

- Vilken roll har sociala medier haft med fokus på separatistiska forum som Beauty & 

Bullshit?  

 

1.4  Hud som fält och fenomen  

”Om kvinnor och andra personer som inte är CIS8-män kan hitta tröst i den här fula världen genom 

att smörja in sig med en kräm, låt oss göra det då”. (Kakan Hermansson i Ottar, maj 2018) 

 

Tanken är att följande avsnitt ska fungera som en slags inramning till fenomenet hud utifrån en 

mängd olika perspektiv för att ge en djupare inblick av hur hud figurerat i olika inom- och 

utomvetenskapliga sammanhang och inte minst i den samtida konst- och kulturdebatten. Konstnären 

och curatorn Leora Farber (2006:249) påpekar att huden är en omtvistad yta: ”... skin is materially 

and metaphorically contested terrain: a site wherein agency, freedom of choice and individual 

empowerment conflates with the pressures of cultural power and tensions of social/personalized 

control”. 

Dermatologi (läran om hud) grundades först som en professionell vetenskapsgren i västvärlden på 

1800-talet i samband med en markant ökning av könssjukdomar. Rent historiskt kan hud betraktas 

som kroppens bortglömda organ. Det hävdar i alla fall Javier Moscoso, en av kuratorerna 

för ”Skin”; en historisk exposé över hudens förändrade betydelse från anatomisk tanke på 1500-

talet till råmaterial för konstnärlig utforskning i vår samtid (URL 5). Utställningen anordnades av 

Wellcome Collection9 i London år 2010. Förståelsen för huden som organ har alltid 

                                                      
8 Ordet cis är latin och betyder ”på samma sida”. Ordet indikerar att en persons biologiska och juridiska kön hänger 

ihop med hens könsidentitet. (URL 4) 
9 Wellcome Collection är ett Londonbaserat museum och bibliotek som utforskar förhållandet mellan hälsa, vetenskap, 

livet och konsten (URL 6). 



 9 

sammankopplats med personliga känslor, kollektiva bekymmer och kulturella värderingar: ”Usually 

treated with care in private and disrespected in public, the skin (...) remains even today full of social 

and cultural connections” (Moscoso 2010).  

 

I boken Skin: On the Cultural Border Between Self and the World (Benthien 2002) avhandlas hud 

som tema inom västerländsk vetenskap, konst och populärkultur. Traditionellt sett har mannens hud 

fått representera grovhet och styrka medan framställningen av kvinnlig hud generellt kretsat kring 

ytans släthet samt dialektiken mellan transparens och döljande. Enligt författaren Claudia Benthien 

kan en anledning till 2000-talets växande intresse för hud som fenomen vara att hud i allt mindre 

grad uppfattas som något givet, det vill säga en självklarhet som fastställer vår identitet, ålder, 

sociala status och ras. Snarare har huden alltmer kommit att betraktas som en form av kroppslig 

klädnad och således något vi bär runt på; en accessoar. Förhållandet mellan det inre och det yttre, 

yta och djup, det synliga och osynliga, naturliga och artificiella har blivit alltmer problematiskt så 

till den grad att huden kan sägas befinna sig i en kris (Benthien 2002:viii). Ur ett historiskt 

genusperspektiv kan det vara värt att notera att det mest varit manliga poeter, filosofer och 

konstnärer som i ett extatiskt frigörande tillstånd lyckats ”övermanna” eller kliva ut från sin hud 

medan kvinnliga dito liksom poc10 ofta uttryckt alienation och en passiv fångenskap i den egna 

huden. Det enda sättet att ta sig ur detta fängelse har varit genom våld och självåsamkad smärta 

(ibid:237- 239). En iakttagelse som Naomi Wolf gör i The Beauty Myth (1990:177) är att den 

västerländska kvinnans hud kan ses som en motsvarighet till 1950-talets gördel (en höfthållare) med 

skillnaden att huden är en gördel gjord av kött och kan inte tas av på natten. Mike Featherstone 

(2010:193) har funnit att folkliga övertygelser stöder tanken att kroppen och framförallt ansiktet, är 

en återspegling av jaget och att vår inre karaktär eller personlighet därför kommer att lysa igenom 

vårt yttre. Men samtidigt som den ytliga huden förmodligen är vårt mest personliga organ och 

ansiktet uppfattas som en reflektion av vår sanna identitet, kan vi konstatera att huden som barriär 

mellan jaget och omvärlden även kan upplevas som ett fängelse som omsluter och döljer vårt 

innersta och det som antas symbolisera autenticitet. Kontentan är att det finns motsägelsefulla 

nivåer av kontextspecifika betydelser av hud som både metafor och fysisk entitet. 

Antropologen Nina Jablonski (2006) framhåller att huden i egenskap som ett visuellt och taktilt 

organ för icke-verbal kommunikation är mer relevant för våra liv som sociala varelser än något 

annat organ, möjligtvis med undantag för ögat. Hudens mångsidighet saknar helt enkelt motstycke 

med sina varierande (mer eller mindre önskvärda) funktioner som skyddande sköld, gatekeeper och 

                                                      
10 Poc refererar till person of colour (både män och kvinnor). 
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personligt zoo11. Det som är unikt för mänsklig hud är att den är bar och svettas, att den påträffas i 

ett brett spektrum av (miljöanpassade) färgtoner från mörk (nästan svart) till elfenbensfärgad 

(nästan vit) och att huden fungerar som en yta för dekoration (Jablonski 2006:1-3). Vidare betonar 

Jablonski hudens betydelse för individuation och tillblivelse (self-becoming); hos embryot formas 

nämligen huden och hjärnan av samma membran. Känsel är det första sinnet som utvecklas och för 

det nyfödda barnet är huden det främsta organet för kommunikation och kontakt genom vilket 

barnet lär sig urskilja jagets (kroppens) gränser (ibid:6). Beröring fungerar närmast som ett slags 

socialt klister med avstamp i förhållandet mellan mor och spädbarn. Samtidigt bidrar 

omhändertagande beröring och “grooming” (vårdandet av sitt yttre) till att reducera nivån av 

stresshormoner som orsakar ångest och försämrar vårt immunförsvar (ibid:107). Beröring verkar 

även vara centralt inom hudvård. Författaren Maggan Hägglund (2016) konstaterar att hudvård kan 

verka som terapi för själen i sin artikel baserad på intervjuer med kända skönhetsbloggare som 

hävdar att det som verkligen hjälpt dem mot depression är rituell, koreansk hudvård. Hägglund får 

även neurovetenskapligt understöd av den svenska professorn Kerstin Uvnäs Moberg som forskat 

om berörings- och ”må-bra-hormonet” oxytocins helande effekter (ibid). 

 

Just den sydkoreanska hudvårdstrenden K-beauty med sin 10-stegs-rutin12 är sedan ett par år 

tillbaka stor även i Sverige. Kärnan i detta holistiska förhållningssätt till hudvård är att verkligen gå 

till botten med sina hudproblem istället för att hemfalla åt kortsiktiga lösningar som att dölja 

skavanker med concealer; eller som det går att läsa på Hudotekets webbsida, handlar K-beauty om 

80% hudvård och 20% makeup: “Både män och kvinnor i Sydkorea kan gå rakt ut på gatan, 

minimalt med makeup och fortfarande se flawless ut” (URL 7).  

 

Vårdandet av hud; detta kroppens största och tyngsta organ samt fetischeringen av ”perfekt hy” 

ligger helt enkelt i tiden. Under 2017 lanserade superkändisar som Madonna, Rihanna, Kim 

Kardashian och Kylie Jenner sina egna märken inom kosmetika och hudvård. Artisten Rihannas 

märke Fenty Beauty har med sin slogan “den nya generationens skönhet” revolutionerat industrin 

med sitt enorma utbud av smink och foundations för 40 olika hudtoner. I stället för att endast 

“krydda” med en poc13, har Rihanna i sin marknadsföring utmanat skönhetsindustrins vithetsnorm 

genom att använda sig av modeller som representerar hela hudfärgsspektrat.  

 

                                                      
11 Sistnämnda apropå de hundratals miljoner mikroorganismer som livnär sig på kroppens yttersta lager.  
12 En börjar med den ”lättaste” produkten för att sen lägga lager på lager för att avsluta med den ”tyngsta”. 
13 Ett tilltag som även kallas ”chocolate chip scenario” (Donnley & Hart 2018) 
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I essän ”The double standard of ageing” (1972) kritiserar författaren Susan Sontag dubbelmoralen 

kring åldrandet där män tillåts åldras mycket mera ostraffat än kvinnor. Kvinnors hud förväntas 

förbli rynkfri, mjuk, hårlös och slät, vilket bara är fysiskt naturligt under åren som ung vuxen14. 

Därför är åldrandet snarare en föreställd kris (”a crisis of imagination”) än en kris i verklig mening 

(ibid:4). Sontag tar upp att män tillåts presentera sig själva som en helhet medan kvinnor delas upp i  

ansikte och kropp, vilka bedöms efter olika kriterier: ”A woman´s value lies in the way she 

represents herself, which is much more by her face than her body” (ibid:34). Den “normala” 

narcissism som utmärker kvinnor (d v s den tid de tillbringar framför spegeln) handlar primärt om 

att vårda huden och håret. Mannen behöver inte maskera sig utan kan visa upp sitt sanna jag utan 

att ”tillrättalägga” sitt ansikte: ”A woman´s face is the canvas upon which she paints a revised, 

corrected portrait of herself. One of the rules of this creation is that the face not show what she 

doesn´t want it to show” (ibid:35). Kvaliteten på kvinnans hy är följaktligen inte ett tecken på hur 

hon verkligen är (som person) utan hur hon kan förvänta sig att bli bemött av andra, framförallt av 

män då de etablerar hennes status som objekt.  

 

I avsnittet ”Say it to my bare face, Bitch” (2018) av den populära svenska samtalspodden Raseriet 

diskuterar kusinerna Amie Bramme Sey och Fanna Ndow Norrby trenden kring den så kallade 

naturliga looken; ett ”naken” ansikte utan (synbart) smink och att det närmast blir ett ”statement” 

när kändisar anammar utseendet. Som skönhets- och hudvårdsintresserade woc,15 understryker 

Bramme Sey och Ndow Norrby att det faktiskt ligger väldigt mycket tid, arbete och pengar bakom 

den upphaussade ”naturliga skönheten”. De framhåller hur inkonsekventa vi kvinnor är: även om vi 

har vår feministiska analys och är medvetna om att vår osäkerhet kring utseende grundar sig i 

rådande utseendenormer och patriarkatet, är vi i slutet av dagen ändå slavar under objektifieringen 

av kvinnokroppen (ibid). Den klassiska diskussionen om förhållandet mellan aktör och struktur, 

samt den svåra ekvationen att både vara feminist och skönhetsintresserad är ständigt närvarande i 

hudvårdsdebatten. I RFSU:s tidskrift Ottar, vars senaste nummer handlar om kroppens yta, finns ett 

reportage om ”beautyfeminism”, d v s den samtida statusförskjutningen som inneburit att ett 

traditionellt feminint kodat intresse som skönhet uppvärderats och införlivats som en komponent i 

feminism. Skribenten ställer sig den ständigt återkommande och för många hudvårdsintresserade 

tröttsamma frågan ifall det går att ”krossa patriarkatet och samtidigt fixa sin hud, kindben och 

läppar” (Martinsson 2018). Hon intervjuar bland annat tidigare nämnda Kakan Hermansson som 

                                                      
14 Även författaren och feministen Simone de Beauvoir (1975) var varse om paradoxen i att “naturlig” skönhet 

samtidigt innebär att bekämpa det naturliga åldrandet: “While woman, in beautifying herself, ostensibly seeks only to 

enhance her ‘natural’ attributes, in actual fact she denies nature by appearing ageless” (ibid:190). 

15 Woc refererar till women of colour. 
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understryker att allt en feminist gör inte nödvändigtvis behöver vara feministiskt. Jag återkommer 

till den kognitiva dissonansen men först några ord om yngre kvinnors jakt på ”perfekt” hy. 

I online-artikeln ”What's Really Going on With Millennials and Skin Care”? diskuteras det faktum 

att Millenials (mycket tack vare en uppsjö av prisvärda produkter) är de ”tyngsta” köparna av 

hudvårdsprodukter ”making sure their face is a glowy, Instagram-worthy dream” (Shapouri 2017). 

En annan påtaglig förändring hos dessa yngre konsumenter är att hudvård i allt högre utsträckning 

fjärmas från skönhetens sfär för att inlemmas i en hälsodiskurs. Shapouri fortsätter: ”The first shift 

seems to be incorporating a wellness angle, the beauty equivalent to the athleisure16 trend of finding 

ways of working self-care seamlessly into everyday life” (ibid). Just credot att ta hand om sig själv 

har även problematiserats i svensk kulturdebatt, inte sällan med en polariserande diskurs, bland 

annat i flera uppmärksammade artiklar av skribenten Valerie Kyeyune Backström17 i tidningen 

Expressen. Hon skriver att ”[b]egreppet ”self-care” framstår alltmer som "wellness" – fast för 

människor med pretentioner” (Kyeyune Backström 2017). Vidare menar hon på att om vi kvinnor 

verkligen vill vara radikala och utmana samhällsordningen borde vi istället vägra att ta hand om oss 

själva genom att använda de kosmetiska produkterna som skönhetsindustrin och patriarkatet prackar 

på oss (ibid). Hon är inte ensam om att betona den pretentiösa eller ”tänkande” aspekten av 

hudvård; ”Perfect skin has become the thinking woman’s quest” skriver Krithika Varagur (2018) i 

online-publikationen The Outline. Även om hon avskriver hela hudvårdstrenden som en 

konsumtionsbluff i avsaknad av understödjande forskning om produkternas reella effekter, lyfter 

hon det faktum att många hudvårdsfanatiker kan liknas vid medborgarforskare som i hemmet 

experimenterar på sina egna ansikten och utbildar både sig själva och varandra om vad som 

fungerar (ibid). 

 

Precis som ögonen kallas huden ofta för själens spegel vilket åsyftar det faktum att de inte bara 

representerar yta, utan även går på djupet. Huden står i aktiv förbindelse med vårt nervsystem och 

immunförsvar och dess utseende påverkas av vad som pågår inom oss; den skvallrar om vad vi äter 

och hur vi mår psykiskt. Ny forskning visar till och med att huden kan känna lukter och höra (Adler 

2017). Efter många års klinisk forskning bekräftar hudläkaren Yael Adler att de flesta kosmetiska 

behandlingar bara handlar om ”wellness”; en stunds välbefinnande. Rent kliniskt kan inte ens de 

dyra ”aktiva” ingredienserna i krämer från exklusiva hudvårdsserier ta sig förbi vår robusta överhud 

för att verkligen nå in och verka på djupet. Tvärtom är vår hud fullt kapabel att ta hand om sig själv 

och om vi håller på med för mycket hudvård riskerar vi i stället att urlaka våra naturliga hudfetter 

                                                      
16 Termen athleisure kommer från modeindustrin och syftar på trenden att kombinera sportiga plagg (athletic) med 

vardagsplagg (leisure) för att indikera en aktiv livsstil både på och utanför gymmet (URL 8) 
17 VKB är för övrigt en av grundarna till den separatistiska och antirasistiska plattformen Rummet (https://rummets.se/) 

https://rummets.se/
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(Adler 2017:164).  

 

För att återkoppla till hud som råmaterial inom konsten och även till uppsatsens inledande citat om 

konstnären Bonnards porträtt, vill jag avsluta denna genomgång med att uppmärksamma den 

levande konstinstallationen “Arvestykker” (URL 9) som ägde rum på Medicinsk Museion i 

Köpenhamn 201618. Kopplingen är projektets experimentella ansats samt att huvudingrediensen är 

hud och drömmen om evig ungdom. I ”Arvestykker” (Arvegods) utmanas idén om det klassiska 

porträttet. Utställningen tar sin utgångspunkt i fantasin om att i framtiden kunna få tillbaka 

ungdomens ansikte. Istället för att måla av sina döttrar gör konstnären Gina Czarnecki hudporträtt 

genom att använda biologiskt material i form av deras hudceller vilka sedan får växa till sig på 

glasavgjutningar av flickornas ansikten efter att ha sänkts ner i en närande vätska. När 

hudcellsodlingen är klar lyfts den papperstunna hinnan bort och ramas in som identiska porträtt, 

både utseendemässigt och materialmässigt. Verket är tankeväckande, inte minst i sitt ifrågasättande 

av gränsen mellan original och kopia, naturlig och artificiell, men framförallt är det aspekten av att 

kunna odla/kultivera hud som ger hudvårdskultur en ny innebörd. 

 

1.5  Avgränsningar och begränsningar 

Hudvård som fenomen har många möjliga ingångar varpå det kan vara på sin plats att tydliggöra 

hur jag valt att avgränsa fältet. Eftersom det här är en masteruppsats i ämnet socialantropologi 

ligger mitt fokus på den sociala och kulturella aspekten av hud utifrån mina respondenters 

erfarenheter och tankar. Jag har ej för avsikt att uppehålla mig vid de medicinska (vetenskapliga) 

aspekterna relaterat till olika hudsjukdomar eller kosmetiska produkters ingredienser på 

molekylnivå och dess effektivitet.19 Inte heller finns det utrymme för att utförligt redogöra för den 

kommersiella aspekten av hudvård. Den lukrativa skönhetsindustrin, marknadsföringsstrategier och 

hur konsumenter navigerar i det vidsträckta hudvårdslandskapet är en ingång som lämpar sig bättre 

inom ämnesområdet Consumer Culture Theory; CCT (Arnould & Thompson 2005) eller 

företagsantropologi (Business Anthropology). Vidare avgränsas min studie av hudvård till 

ansiktsytan och fokuserar på den vardagliga kosmetiska hudvårdsrutinen som mina respondenter 

utövar hemma. Följaktligen kommer jag inte beakta ansiktsbehandlingar som utförs av ”experten” 

på skönhetssalongen (se t ex Straughan 2010). Därmed kommer uppsatsen heller inte gå in på 

kirurgiska och icke-kirurgiska ingrepp, ett ämnesområde som redan avhandlats utförligt av andra 

                                                      
18 Museet verkar i skärningspunkten mellan vetenskap och humaniora med en vision att vara ”ett tredje rum” mellan det 

slutna laboratoriet och den offentliga stadsmiljön och på ett innovativt sätt kommunicera det medicinska kulturarvet i 

dåtid, nutid och framtid (URL 10).   
19 Vilket i och för sig hade kunnat vara fullgoda alternativ om min inriktning varit medicinsk antropologi.  
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forskare, vilket jag återkommer till i avsnittet om tidigare forskning.  

När jag började fundera kring uppsatstema i februari 2018 var jag inspirerad av metoden i 

Ethnography for the internet: Embedded, Embodied and Everyday (Hine 2015) eftersom min 

ursprungliga idé var att göra en renodlad netnografisk undersökning av Beauty and Bullshit (B&B), 

en separatistisk, antirasistisk och feministisk skönhets-community på Facebook avsedd för kvinnor 

och icke-binära personer. Det visade sig emellertid inte vara etiskt försvarbart (se metodavsnittet). I 

en studie av den sociala interaktionen i en sluten online-gemenskap som B&B, hade annars 

Bourdieus (1984) teori om sociala fält varit gångbar, då hans fältbegrepp refererar till ett separat 

socialt universum som fungerar efter sina egna lagar, inbördes hierarkier och en egen logik. På 

motsvarande sätt hade jag kunnat fokusera på kunskaps- och erfarenhetsutbytet på sociala medier 

och hur relationer skapas och upprätthålls utifrån Mauss (1990) teori om gåvoekonomi och 

reciprocitet. Jag har koncentrerat mig på mina respondenter som enskilda individer istället för att 

observera hur de förhåller sig till varandra. Det går emellertid inte att bortse ifrån B&B i den här 

studien eftersom de flesta av forskningsdeltagarna är aktiva medlemmar. Facebookgruppen har i 

många fall haft en avgörande inverkan på deras uppfattning om kosmetika och skönhet varför jag 

kommer att återge deras personliga reflektioner om sociala mediers påverkan. 

 

Norbert Elias (1978) inflytelsefulla verk om civilisationsprocessen och hur den mänskliga kroppen 

succesivt disciplineras i och med ökad individualisering hade kunnat fungera som teoretiskt 

ramverk. I anknytning till Elias hade jag även kunnat överväga en Foucauldiansk analys av hudvård 

som en internaliserad disciplinär åtgärd där kroppen underordnas samhällets normativa reglering. 

Men Foucaults (1977) studier av kroppens sociala inskription har redan blivit en del av huvudfåran i 

den feministiska och filosofiska forskningen om kvinnokroppen (se t ex Bailey 1993; Bordo 1989, 

1993; Diamond & Quinby 1988 red.; King 2004). Dessutom kan Foucault kritiseras för att han 

underskattar den aktiva reflekterande individens motståndshandlingar (se t ex Vandenberg 2018).  

 

Mitt huvudsakliga empiriska material fick till slut utgöras av djupintervjuer. Jag har inte siktat in 

mig på någon specifik grupp såsom latina-svenskar eller svarta kvinnor men mitt fokus är heller inte 

på ras eller etnicitet.20 När jag efterlyste forskningsdeltagare, skedde det på feministiska 

separatistiska forum utan män. Kvinnorna som tackat ja till att delta i min studie representerar olika 

bakgrunder (flera av dem är mixade) och har olika hudfärg (från vit till svart) men samtliga 

upplever att de rasifieras som icke-vita i Sverige. Åldersspannet är mellan 20 och 36 år och de 

                                                      
20 Det finns till exempel Facebookgruppen Black Vogue som riktar sig till svarta skönhetsintresserade personer (män 

inkluderat) som startades av afro-svensken Lovette Jallow. Idag är det en internationell engelskspråkig community med 

folk från hela världen.  
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tillhör följaktligen generationen Millenials. Eftersom mitt syfte är att utforska deras upplevelser av 

sin egen hud och sin hudvårdspraktik skulle det vara svårt att använda deltagande observation som 

metod. Givet den förhållandevis privata karaktären av den dagliga hudvårdsrutinen (som ofta utförs 

i badrummet) hade det om inte annat känts påträngande att observera akten i deras hem. Dessutom 

vore det praktiskt svårt eftersom mina respondenter är geografiskt utspridda i Sverige. Jag är heller 

inte intresserad av att registrera exakt hur de går till väga när de utför sin hudvårdsrutin21. Mitt syfte 

är dessutom inte att studera den eventuella diskrepansen mellan vad de säger att de gör och vad de i 

själva verket gör22 utan hur och varför hudvård har blivit en viktig komponent i deras vardag. Jag 

gör också en tydlig åtskillnad mellan makeup och hudvård även om de flesta av mina respondenter 

ägnar sig åt bådadera. En viktig skillnad är att makeup är mer könad som kvinnlig och offentlig 

praktik jämfört med hudvård. Vore det en uppsats som å andra sidan fokuserade på kvinnors (mer 

iögonfallande) bruk av makeup, skulle t ex sociologen Erving Goffmans (2014) dramaturgiska 

perspektiv i Jaget och maskerna varit en gångbar teori. Detta för att studera hur kvinnor, beroende 

på vilken social situation de befinner sig i, använder sig av olika masker för att kontrollera den 

information de delger om sig själva samt dynamiken mellan självpresentation på scen (front stage) 

och i kulissen (backstage) där vi inte längre behöver träda in i en (social) roll23. Goffmans 

teoribildning hade även fungerat i en netnografisk studie av B&B för att analysera den alltmer 

flytande gränsen mellan den offentliga och privata sfären.24  

 

1.6  Etiska överväganden 

Eftersom den här uppsatsen baseras på personliga berättelser har jag varit noggrann med att erhålla 

informerat samtycke från samtliga deltagare. Förutom samtyckeskravet har jag också vinnlagt mig 

om att i möjligaste mån följa de övriga forskningsetiska kraven under processen; 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011). Deltagarna 

informerades på ett tidigt stadium om syftet med min antropologiska studie och jag var även öppen 

med att jag från början velat göra en netnografisk studie som sedan inte visade sig vara möjlig i den 

                                                      
21 I sådana fall hade det förmodligen varit mer tillbörligt att studera tutorials på t ex Youtube eller Instagram. 
22 Något vi som antropologer gärna uppehåller oss vid. 
23 Enligt filmteoretikern Mary Ann Doane (1991) är smink en maskerad av femininitet (”feminine masquerade”) som 

utmanar förhållandet mellan kvinnans subjekt- och objektposition; en mask kan bäras eller tas av. På så vis blir kvinnan 

ett aktivt subjekt genom att uttrycka (eller bära) sin femininitet istället för att det uppfattas som en inneboende 

egenskap. Genom att stoltsera i sin mask, kan kvinnan samtidigt hålla sin femininitet på avstånd och tillbakavisa 

essentialistiska könskategoriseringar (ibid:25). 
24 Det paradoxala i detta sammanhang är att hudvård per se inbegriper att lägga på olika välgörande ansiktsmasker och 

att sociala medier som Instagram översvämmas av bilder på denna egenvårdande praktik som antingen sker hemmavid 

eller i skönhetssalongens avskildhet. 
24 I förestående metodavsnitt kommer jag att närmare redogöra för hur jag gick tillväga för att kringgå denna 

begränsning och vilka konsekvenser det fick. 
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tilltänkta formen25. Etik på nätet blir en ständig reflexiv process snarare än en på förhand given 

hållning som ska presenteras i förväg (Markham & Buchanan 2012). I den mån jag använt mig av 

empiriskt material från nätet, har detta skett i en sluten och hemlig online-grupp varför inläggen inte 

är sökbara via sökmotorer. På så vis har jag kunnat hålla mig till informerat samtycke. Jag 

tydliggjorde också att deltagandet är frivilligt och att medverkan kan avbrytas när som helst. 

Samtliga namn är fingerade och kvinnorna har själva fått välja sina pseudonymer. Med tanke på att 

jag hittat mina forskningsdeltagare genom efterlysningar i feministiska och separatistiska 

Facebookgrupper, föreligger det emellertid en hypotetisk risk att de skulle kunna identifieras av 

medlemmarna i dessa slutna grupper26. Däremot har ingen uttryckt en uttalad oro över att bli 

igenkänd. Tvärtom har merparten av respondenterna understrukit vikten av att just lyfta icke-vita 

svenska kvinnors erfarenhet av hud och hudvård och att de gärna vill bidra med sina röster. Vidare 

har de inspelade intervjuerna enligt god forskningssed raderats efter att transkriberingen och 

analysen genomförts. Det empiriska materialet kommer endast användas av mig i föreliggande 

studie.  

 

1.7  Definitioner av ord och begrepp 

Här ämnar jag definiera och bena upp några av de ord och begrepp som används i studien. Många 

har redan förekommit i texten men de kan behöva förtydligas och kontextualiseras för att underlätta 

förståelsen av resterande uppsats. Inledningsvis vill jag uppehålla mig vid det centrala ordet hud 

vars betydelse de flesta nog tar för givet. Huden består av den mjuka skyddande vävnad som med 

sina tre olika lager - epidermis (överhuden), dermis (läderhuden) och hypodermis (underhuden) - 

täcker människokroppens yta (URL 11). Ordet hy är egentligen mer passande att använda inom 

ramen för denna uppsats eftersom det syftar på den yttre, synliga ansiktshudens utseende, färg, 

struktur och kvalitet, vilka alla är centrala bedömningsgrunder när det gäller hudvård. Jag kommer 

emellertid att växla mellan beteckningarna utifrån kontext. Oavsett ordval, är det alltid det tunna 

yttersta lagret; epidermis27 som åsyftas. Begreppet hudvård avser en kombination av farmaceutisk 

och kosmetisk expertis: “The joining of pharmaceutical and cosmetic expertise has created 

‘cosmeceutical’ products that offer physiological as well as psychological benefits by improving the 

function as well as the appearance of the skin” (Straughan 2010:652).  

Studier om “vithet” har vuxit fram ur den postkoloniala och antirasistiska teoribildningen. I 

Vithetens hegemoni beskriver Sara Ahmed (2011) hur vithet passerar obemärkt i de flesta rummen 

                                                      
 
26 Detta speciellt med tanke på att flera av medlemmarna i t ex B&B uttryckt ett intresse av att läsa uppsatsen. 
27 Från det grekiska prefixet epi- (på) och det grekiska ordet för hud; derma. 
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medan icke-vita kroppar uppmärksammas som det avvikande. I en svensk kontext refererar vita rum 

till det offentliga rummet (Molina 2010). Vithetsnorm beskriver hur upplevelsen av “vithet” utgör 

normen och idealiseras i vårt samhälle. Begreppet går tillbaka till kolonialismen och rastänkandets 

tid när olika kroppar började kopplas samman med olika egenskaper men belyser än idag hur 

koloniala kategoriseringar lever kvar i samhället fast under andra premisser (Loomba 2012).  

När det gäller ras och rasism i Sverige har den svenska självbilden genomsyrats av rollen som 

moralisk stormakt och världssamvete vilket inneburit en förträngning av vårt eget rasbiologiska och 

koloniala förflutna samt en oförmåga att uppmärksamma samtida diskriminering (Lappalainen 

2005). I inledningen till antologin Ras och vithet skriver Tobias Hübinette (2017 red.) om det 

omstridda rasbegreppet och att det fortfarande inte finns någon enhetlig terminologi inom den 

svenska ras- och vithetsforskningen. Termen ras avskaffades i den svenska offentligheten i början 

av 2000-talet och har mer eller mindre ersatts av etnicitet och kultur som vattendelare mellan vi och 

dom. Trots att vi inte gärna talar i termer av ras och hudfärg existerar fortfarande den rasiala 

uppdelningen ”svenskar och invandrare” som i praktiken kommit att representera vita respektive 

icke-vita personer, vilket grundar sig i den historiska framställningen av den nordiska rasen som 

”den globala vithetens yppersta elit” (ibid:14). Den binära uppdelningen lämnar inget utrymme för 

att vara mixad eller vad som i forskningssammanhang i den engelskspråkiga världen kallas birasial 

eller multirasial (ibid:19-20). Antologins medverkande författare anser att ras är en relevant 

kategori och att vi inte kan fortsätta undvika frågor om ras och vithet i "vårt förment antirasistiska, 

icke-rasistiska och postrasiala Sverige" (ibid:22).  

Jag använder mig främst av begreppet rasifiering (översatt från engelskans ”racialization”) vilket 

lyfter fram ras som en social konstruktion och en process som är föränderlig beroende på tid och 

rum.28 Med andra ord är ras något som görs både på ett institutionellt och ett mellanmänskligt plan 

beroende på kontext och utifrån föreställningar om människors visuella kroppsliga markörer (såsom 

hudfärg och hårfärg). Även om vita majoritetssvenskar inte uppfattas som rasifierade är det viktigt 

att påpeka att rasifieringsprocessen tillskriver alla kroppar en ras, vilket skapar en hierarki av 

maktpositioner eller en s k rasmaktsordning29 (URL 12). Det bör också understrykas att rasifiering 

som icke-vit inte nödvändigtvis har med hudfärg eller etnicitet att göra utan inbegriper även andra 

faktorer som religion och kultur30. När däremot hudfärgen är i fokus, använder jag förkortningarna 

                                                      
28 Det här motsvarar en socialkonstruktivistisk syn på verkligheten där t ex ras och hudfärg inte betraktas som objektiva 

markörer utan socialt konstruerade fenomen vars innebörd varierar över tid och rum (se Berger & Luckman 1967). 

Notera att en inte är rasifierad utan en blir rasifierad. 
29 Termen rasmaktsordning är en motsvarighet till det inom genusvetenskapen etablerade begreppet könsmaktsordning. 
30 Såtillvida kan t ex en vit etniskt svensk kvinna som konverterat till islam och bär slöja rasifieras som icke-vit i 

Sverige (se t ex Jakku & Waara 2017). 
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poc (person of colour) eller woc (woman of colour) för att benämna personer med en mörkare 

hudton i relation till det normativa vita.  

Colorism är ett globalt kulturellt fenomen som innebär en inomgruppslig kategorisering av 

människor utifrån hudfärg.31 Begreppet myntades av författaren Alice Walker i USA 1982 och kan 

ses som en form av internaliserad rasism där personer med mörkare hudton diskrimineras. Enligt 

evolutionsantropologen Jablonski (2006:158), existerade det en preferens för ljus hy i Afrika och 

Melanesien långt före kolonialism och kontakten med Europa, vilket hon menar går att härleda 

biologiskt genom att ljus hyn associeras till spädbarnsåldern och till femininitet. Under samma tid 

blev det socialt eftersträvansvärt att skydda sig från solen och tillbringa mer tid inomhus; att åtnjuta 

privilegiet att kunna avstå från hårt fysiskt utomhusarbete blev således en statusmarkör. Detta 

biologiska samband är möjligtvis en föregångare till den kulturella uppfattningen som 

sammankopplar ljus hy med ungdomens oskuld och förhöjd femininitet32 och än i dag är den 

kulturella konstruktionen av vithet utbredd. 

Begreppet intersektionalitet introducerades av juridikprofessorn Kimberlé Crenshaw som bidrog till 

dess spridning i slutet av 1980-talet. Själva upptakten till intersektionalitet går att finna i 18- och 

1900-talets kvinnorörelser, inte minst i undersökningen av svarta kvinnors förtryck i det 

amerikanska samhället. Ett intersektionellt perspektiv innebär en analys av hur olika 

identitetskategorier (kön, ras, klass, sexualitet, könsidentitet, ålder, religion och 

funktionsvariationer) både samverkar och påverkar varandra samt vilka konsekvenser det får 

(Crenshaw 1989). I min studie kommer jag i första hand titta på hur kön och ras samverkar. 

 

1.8  Tidigare forskning 

Det finns omfattande samhällsvetenskaplig forskning om den senmoderna människans kropp och 

”det kroppsliga” som vuxit fram inom några av 1990-talets centrala teoretiska inriktningar; 

feminism, postmodernism, psykoanalys, kultursociologi och cultural studies- traditionen (Johansson 

1996). Men som tidigare nämnts är huden något av kroppens bortglömda organ. I följande sektion 

kommer jag att redogöra för några av de inriktningar som präglat den samtida forskningen om både 

                                                      
31 Här vill jag återanknyta till uppsatsens inledande stycke där jag nämner den inhemska stratifieringen av hudfärg i mitt 

födelseland Pakistan. 
32 Se även Raewyn Connells (2003) socialkonstruktivistiska genusteori där termen förhöjd kvinnlighet (”emphasized 

femininity”) syftar på hur kvinnor underordnar sig män och tillgodoser deras behov i vardagen. 
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hud och hudvård, inledningsvis inom andra discipliner för att sedan övergå till antropologin. 

Avslutningsvis kommer jag hänvisa till några studier som angränsar till min egen infallsvinkel.  

 

Forskning om hud och hudvård återfinns inom en mängd discipliner varav medicin förmodligen är 

det främsta ämnesområdet. Trots att jag inte diskuterar detta perspektiv, vill jag ändå 

uppmärksamma att det inom det medicinska fältet finns åtskilliga studier om den täta förbindelsen 

mellan huden och psyket som - förutom hudåkommors negativa inverkan på själslivet (se Gupta & 

Gupta 1998, Lewis-Jones 2000), också pekar på att åldrandet alltmer uppfattas som en sjukdom och 

inte som en fysiologisk process (se Beltraminelli & Itin 2007). I detta sammanhang kan även den 

tyska hudläkaren Yael Adlers bok Huden: allt om vårt största organ (2017) nämnas, i vilken hon 

tar ett helhetsgrepp om hud utifrån ett medicinskt, filosofiskt och populärvetenskapligt perspektiv. 

Ett verk som varit tongivande för kritisk teori och postkoloniala studier är Frantz Fanons Svart hud 

vita masker där författaren utifrån sina egna erfarenheter skriver om den kolonialiserades dubbla 

tillhörighet (1952). I den banbrytande antologin Thinking Through the Skin (Ahmed & Stacey 2001) 

avhandlas hud som yta och fält baserat på feministisk-, psykoanalytisk, postkolonial, och 

fenomenologisk teori. Inom kulturhistoria kan The Book of Skin nämnas (Connor 2004). Tidigare 

nämnda litteraturvetaren Claudia Benthien (2000) gör en historisk-antropologisk genomgång i Skin: 

On the Cultural Border Between Self and the World. Det finns även en mängd teoretiserande kring 

modifiering av huden genom kulturella praktiker som tatueringar och piercings; t ex inom sociologi 

(Featherstone 2000, Pitts-Taylor 2003) och psykoanalys (Lemma 2010).  

 

Samtida forskning om hud kopplat till ras, hudfärg, skönhet samt estetisk och social status 

härstammar i huvudsak från den engelskspråkiga världen och representerar varierande fält som 

kritisk rasteori (hooks 2015, 2003, Vandenberg 2018), sociologi (Herring et al. 2004, Hunter 2002, 

2007, Phoenix 2014, Richardson-Stovall 2012, Wade 2012), afro-amerikanska studier (Craig 2006, 

Hochschild 2007, Riley 2002), historia (Roberts 2014, Walker 2007, Camp 2015) och kritiska 

studier om mode och skönhet (Duan 2017).  

 

När det gäller kommersialiseringen av hudvård och approprieringen av hud som handelsvara 

och/eller valuta, utgår en väsentlig del av teoribildningen från konsumtionsteori (Borgerson & 

Schroeder 2003, 2018, Bullen & Kenway 2011, Featherstone 1991, 2010, Fosse-Gomez et al. 2012, 

Patterson & Schroeder 2010). Att hudvård knappast kan separeras från konsumtionskultur förstärks 

ytterligare av en omfattande litteratur om den globala kommersiella industrin för 

hudblekningsprodukter framförallt i länder i Asien, Afrika och Sydamerika (se tex Bahl et al. 2008, 

Craddock et al. 2018, Dixon & Telles 2017, Glenn 2008, Jha 2016, Hunter 2011, Leong 2006, 
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Pierre 2008). Dessa (inte sällan) hälsovådliga produkter konsumeras i första hand av woc för att 

positionera sig i den globala skönhetshierarkin som med sin framhärdande vithetsnorm exkluderar 

majoriteten av världens befolkning (Phoenix 2014).33  

 

Feministisk teoribildning om kroppen och ”förkroppsligad” (embodied) erfarenhet av femininitet 

har som regel diskuterat förhållandet mellan subjektiva och objektiva positioner i kvinnors 

skönhetspraktik. Även om dessa läror inte specifikt avhandlar hudvård (utan skönhetspraktiker 

generellt), finns det väsentliga paralleller i diskursen om strävan efter (hegemonisk normativ) 

skönhet. Enligt feministen Susan Brownmiller (1984) har motståndet mot kvinnors objektifiering 

och kvinnors egna motiv till att använda kosmetiska produkter (här ännu en gång fokus på makeup 

som expressivt uttryck) skapat en av de mest svårlösta konflikterna inom den feministiska rörelsen.  

Andra vågens feminister på 60-80-talet kritiserade kvinnligt kodade uttryck som makeup för att 

vara verktyg för patriarkatet med syftet att tillfredsställa den (heterosexuella) manliga blicken. Som 

en reaktion på denna undergivna position, gick tredje vågens feminister och senare postfeminister 

istället in för att betona kvinnor som subjekt där valet att sminka sig symboliserade deras agens och 

handlingskraft (empowerment). Inom 90-talets postfeministiska teoribildning (som även inkluderar 

svart, queer och postkolonial feminism) kan kosmetika betraktas som en slags rustning eller 

hyperbolisk femininitet. Appliceringen av makeup kan även fungera som en kreativ politisk 

motståndshandling och/eller överlevnadsstrategi, i synnerhet för woc (se t ex Butler 2013, White 

2018). Jag vill återigen framhålla skillnaden mellan den mer subtila och privata hudvårdspraktiken - 

så som den kommer att kontextualiseras och diskuteras i min uppsats - och den mer visuella och 

subversiva användningen av makeup, där framförallt sistnämnda varit föremål för oenighet i 

debatten. Som ni kommer se framöver i min analys ser några av mina respondenter en koppling 

mellan hudvård och feminism medan de flesta inte gör det. 

 

En avsevärd del av den feministiska forskningen om skönhet och hud har fokuserat på kirurgiska 

ingrepp (se t ex Bordo 1993, Davies 1995, Jones 2008) och på senare tid även icke-kirurgiska 

interventioner som fillers och botox för att bland annat strama upp slapp och föråldrar hud (se t ex 

Berkowitz 2017). Den kritiska falangen sammankopplar kvinnors skönhetspraktik med ideal som 

anses ha sitt ursprung i patriarkatet för att sedermera förstärkas av den globala kapitalismen (se t ex 

Bartky 1990, Bordo 1989, Faludi 1992, Jeffreys 2005, Wolf 1990). Dessa radikala feminister 

tenderar att acceptera att många kvinnor engagerar sig i skönhetspraktiker eftersom det är en 

                                                      
33 I anslutning till konsumtionskultur kan även den tilltagande kommersialiseringen av feminism lyftas vilket görs med 

kritisk underton i We Were Feminists Once: From Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political 

Movement (Zeisler 2016). 
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förståelig överlevnadsmetod i en patriarkalisk kultur samtidigt som de vägrar att se dessa metoder 

som feministiska eller ”empowering”.34  

 

Hud inom antropologi 

Trots att hud är antropologiskt relevant har fenomenet fått begränsad uppmärksamhet inom 

disciplinen. Jablonski menar att hud som ämne förbisetts som forskningsämne inom antropologi och 

biologi till följd av dess känsliga och kontroversiella karaktär. Själv har hon studerat hud med fokus 

på beröring och hudfärg och framlägger sin teori om pigmentering ur ett evolutionärt perspektiv i 

Skin: A Natural History (Jablonski 2006). Med hjälp av sin sociobiologiska approach där sexuell 

selektion är avgörande för reproduktion, framhåller Jablonski att skönhet inte kan reduceras till en 

kulturell konstruktion.  

 

Inom fältet skönhetsantropologi är det sedan länge vedertaget att människor i alla kända kulturer 

avsiktligt manipulerar och modifierar sin hud på olika sätt för att förmedla personlig information 

om sig själva till andra till vardags (se t ex Strathern 1979, Turner 2012) och i ceremoniella 

övergångsritualer (se t ex Turner 1969). I sin banbrytande etnografi om Brasiliens 

ursprungsbefolkning Kayapo och deras kroppsliga utsmyckning uppmärksammade antropologen 

Terence Turner (2012) att huden inte bara är ett fysiskt hölje utan fungerar - liksom kläder - som en 

social hud på vilken ens identitet och relationer synliggörs, vilket symboliserar övergången från 

natur till kultur: ”[The skin is] the symbolic stage upon which the drama of socialization is 

enacted’’ (ibid:486). Enligt socialantropologen Elisabeth Azoulay (2009), redaktör för 100 000 

Years of Beauty, avslöjar studier av forntida civilisationer att strävan efter skönhet har varit en 

avgörande faktor för gruppsammanhållning och identitetsbyggnad. Den bidrar till att bygga upp den 

kultur som människor tillhör, vilket gör det möjligt för dem att bekräfta sig som en medlem i 

gruppen genom att uttrycka sin könstillhörighet, ålder, hierarkiska status och roll i samhället 

(ibid:128-31).35 Inom medicinsk antropologi kan Alexander Edmonds forskning om skönhet, hälsa 

och plastikkirurgi i Brasilien nämnas (Edmonds 2010). I detta sammanhang vill jag även inkludera 

Dirt, Undress and Difference: Critical Perspectives on the Body's Surface (Masquelier 2005 red.) 

som är en samling etnografiska studier från hela världen som kritiskt omvärderar kulturella 

föreställningar om orenhet och nakenhet. 

                                                      
34 Sheila Jeffreys (2005) går så långt som att hävda att västerländsk skönhetspraxis borde klassificeras som en skadlig 

kulturell praktik i samma division som kvinnlig omskärelse i enlighet med FN-lagstiftningen. 
35 I The Painted Body (1984) påpekar den franska konsthistorikern och filosofen Michel Thévoz att kosmetiska 

praktiker i västerländsk kultur ofta syftar till att framhäva en persons individuella karaktärsdrag eftersom det antas 

finnas en samstämmighet mellan det yttre och det inre autentiska jaget. Detta står i bjärt kontrast till andra kulturer där 

olika former av kroppsdekorationer tillämpas för att snarare maskera än förstärka de ansiktsdrag som utmärker 

individen (ibid:72-74). 
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Ett urval av fallstudier 

Även om jag inte har funnit någon forskning om icke-vita svenska kvinnor och deras 

hudvårdsintresse, finns det snarlika kvalitativa och kvantitativa studier från andra länder där fokus 

legat på kvinnors (ofta ambivalenta) inställning till utseende. När det gäller unga kvinnor, tenderar 

forskare att i första hand studera deras användning av makeup. En fransk kvalitativ studie baserad 

på djupintervjuer med unga tonårsflickor understryker den rituella dimensionen av applicering av 

makeup (Fosse-Gomez et al. 2012). Forskarna utgår från Van Genneps (1960) studier av 

övergångsritualer i så kallade “primitiva” samhällen och menar att konsumtionen av makeup för 

dessa unga flickor närmast fungerar som en modern mer privat “mikro” övergångsritual mellan 

barndomen och vuxenlivet (Fosse-Gomez et al. 2012:116). 

 

Ytterligare ett franskt initiativ36 är online-studien QUEST Observatory som ägde rum 2013 för att 

undersöka franska kvinnors inställning till skönhet och åldrande. Frågeformuläret utformades av 

experter inom dermatologi, socialantropologi och estetisk medicin och inkluderade 1000 

respondenter (från 25-70 år). Initiativtagarna menade att de fyllt ett vetenskapligt gap eftersom 

dylika undersökningar annars påträffas i skönhetsmagasin (riktade till kvinnor). De efterlyste 

liknande studier i andra länder för att identifiera kulturella variationer (Azoulay et al. 2015:93). 

Resultatet visade att “ett vackert ansikte” definieras utifrån naturlighet, självförtroende och attraktiv 

hy. Att tillföra huden fukt toppade listan på åtgärder för att åldras på ett fördelaktigt sätt medan 

avslappning och tid för att varva ner hamnade längst ner på listan (ibid:90).  

 

I ett nyzeeländskt forskningsprojekt studerar skribenterna (en psykolog och en sociolog) flickors 

(10-12 år) vardagliga förhållande till populärkultur (Jackson & Vares 2015).  Syftet är att teoretisera 

förkroppsligad identitet - både som kulturell konstruktion och individuell förhandling – samt 

relationen till mediabilder av celebriteters kroppar. Flickornas insamlade narrativ om metoder för att 

närma sig bilden av “perfekt hy” visar på en komplex och motsägelsefull process där både push och 

pull-faktorer gör sin gällande; de alternerar mellan att distansera sig från och omfamna de 

orealistiska medierade idealen (ibid:354).  

 

En annan påtaglig förändring hos yngre konsumenter är att hudvård alltmer fjärmas från skönhetens 

sfär för att inlemmas i diskursen om hälsa. Just hälsoperspektivet är centralt i (ännu en) nyzeeländsk 

studie av gymnasielever (både män och kvinnor) och deras ständiga förhandling mellan 

skönhetsideal och autenticitet (Perry 2015). Artikeln handlar visserligen om make-up men visar 

                                                      
36 Måhända har detta återkommande franska intresse för skönhet och hudvård något samband med att den första stora 

skolan för dermatologi öppnade i Paris 1801? (källa: Wikipedia) 
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återigen hur unga människor betraktar de socialt konstruerade och pådyvlade utseende-idealen som 

något “fejk”. Genom att omformulera dem till hälsoideal som följaktligen uttrycker autenticitet och 

personlighet, framstår de unga som rationella subjekt som visserligen följer skönhetsidealen men 

för sin egen skull och för att det är underhållande (ibid:37).  

 

Kontentan av denna breda genomgång är att visa på en forskningslucka inom antropologi när det 

gäller undersökningar som kombinerar just hudvård, skönhetsideal och ras i en svensk kontext.  

 

 

1.9  Disposition 

I kapitel 2 beskrivs teorin som mer kommer ta formen av en diskussion med inslag av tidigare 

forskning. Jag har valt att sätta rubrikerna efter de antropologiska teorierna i min analys men 

kommer samtidigt låta dessa ramverk kommunicera med applicerbara teorier från en rad andra 

discipliner. Följande kapitel kommer att ägnas åt metodologi. Här ägnar jag mycket utrymme åt att 

resonera kring mitt förhastade val att göra en netnografisk undersökning och konsekvenserna för 

studien i sin helhet. Det är ett förhållandevis självreflekterande kapitel där jag försöker sätta in mitt 

metodval i ett större sammanhang men också analysera utfallet av en ”felbedömning”37. Kapitel 3 

avslutas med en presentation av de forskningsdeltagare jag även haft personliga intervjuer med 

eftersom dessa kvinnor är uppsatsens nyckelpersoner. Följande två kapitel utgör uppsatsens kärna. 

Jag inleder med en kort tillbakablick innan jag går över till att analysera det underlag jag lyckats 

samla in. Kapitel 4 fokuserar på den personliga aspekten av hudvård medan kapitel 5 behandlar 

sociala medier. Analysen är uppdelad tematisk och kopplingen mellan empiri och teori görs löpande 

genom texten. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och några personliga reflektioner i 

kapitel 6. 

 

 

 

 

 

                                                      
37 Vad som anses vara ”rätt” eller ”fel” väg att gå i varje enskilt sammanhang kan naturligtvis diskuteras och det skulle 

kunna vara ämnet för en separat uppsats om metodologiska aspekter. 
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2. TEORIDISKUSSION 

2.1 Bakgrund 

I följande kapitel diskuterar jag de teoretiska ramverk som jag kommer använda för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Jag har för avsikt att kombinera klassiska antropologiska läror med 

samtida analytiska koncept hämtade från bland annat feministisk och postfeministisk teoribildning, 

fenomenologi och kritiska ras- och vithetsstudier. I detta urval har jag låtit mig inspireras av artikeln 

”The mindful body” där de medicinska antropologerna Margaret Lock och Nancy Scheper-Hughes 

utgår från tre dominerande västerländska analytiska perspektiv och epistemologier när det gäller 

utforskandet av människokroppen (Lock & Scheper-Hughes 1987:7-8): 

1. Det fenomenologiska perspektivet med sitt fokus på den individuella kroppen; jaget som 

kropp och levd erfarenhet 

2. Det strukturalistiska perspektivet som betonar den sociala kroppen som naturlig symbol för 

hur vi reflekterar kring relationen mellan natur, kultur och samhälle 

3. Det poststrukturalistiska perspektivet som framhåller den politiska kroppen som föremål för 

politisk och social kontroll 

 

Forskarna är kritiska till att västerländsk medicin fortfarande i huvudsak är präglad av den 

cartesianska dualismen. Med termen mindful body vill de betona känslornas betydelse då de anser 

att känslor utgör den saknade länken som överbryggar kropp och själ-dikotomin samt skillnaden 

mellan ovannämnda perspektiv: "Insofar as emotions entail both feelings and cognitive orientations, 

public morality, and cultural ideology, we suggest that they provide an important missing link 

capable of bridging mind and body, individual, society, and body politic" (ibid:28-29). Den 

känslomässiga aspekten av hudvård kommer även att behandlas i min analys. 

 

Innan jag ger mig närmare in på för uppsatsen centrala begrepp som liminalitet och ritual, vill jag 

göra en avstickare till en hudnära kosmologi för att illustrera hur människokroppen ofta har använts 

som symbol för att klassificera och förmänskliga naturliga fenomen. I Det vilda tänkandet (1971) 

framhåller Lévi-Strauss att utgångspunkten för alla kulturer, oberoende av tidsålder och 

utvecklingsgrad, är klassificerandet och systematiserandet av ting och varelser för att skapa ordning. 

Den binära oppositionen mellan natur och kultur är den i särklass mest grundläggande indelningen 

för att göra världen begriplig för människan (ibid). I den mytologiska världen har jorden ofta en 

(kvinnlig) kropp och hud med känslor och behov38. Likaså antas människokroppen vara sprungen ur 

jorden. Än idag finns det en symbolisk förbindelse mellan kvinnlighet, natur, hem och egendom 

                                                      
38 Jämför uttrycket ”moder jord”.   
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(Howes 2005:31) Inom den andiska kosmologin är jordens yta - beläget mittemellan gudarnas övre 

värld och de dödas undre värld - en symbol för nutid. Att vidröra jordens yta (eller hud) är således 

likvärdigt med att leva i nuet (Classen 1993). På samma sätt som miljömässiga faktorer påverkar 

landskapet, lämnar väder, vind och föroreningar spår på människans hud: “This is a distinctive 

feature of the skin for, while we may perceive aspects of the environment with all of our sensory 

organs, only the skin can manifest the marks of what it has perceived… The skinscape and 

landscape are linked in multiple ways” (Howes 2005:33). Med andra ord inristas vår levda 

erfarenhet på vår hud. Det jag vill understryka med detta exempel är att hud har fått mer 

uppmärksamhet i moderna västerländska sammanhang, men fenomenet i sig inte är nytt. 

Människans hud som en analogi till jordens yta har funnits sedan urminnes tider och gett upphov till 

olika kulturella manifestationer av identifikation som ignorerat klassiska oppositioner i den 

västerländska epistemologin såsom kropp/själ, natur /kultur, individ/samhälle och förnuft/känsla. I 

Howes fältarbete bland kwomafolket på Papa Nya Guinea tros sjukdom bero på svag hud, d v s hud 

som är porös och genomträngbar i likhet med träskmarkerna. Av den anledningen är idealet för 

männen en mer motståndskraftig och hård hud vilket de åstadkommer genom ärrbildning; den 

eftersträvansvärda hårda ytan symboliserar landskapets bergåsar. Kwomakvinnorna däremot, 

associeras med de hotfulla träskmarkerna vilket medför att männen undviker fysisk kontakt med 

dem förutom vid samlag (ibid:34). Det dualistiska hudlandskapet hos kwomakulturens män och 

kvinnor och den sociala kroppen som naturlig symbol överensstämmer väl med Mary Douglas 

strukturalistiska världsbild i det klassiska verket Purity and Danger (1970). Jag kommer avhandla 

hennes strikta schema av binära oppositioner nedan. Men först en titt på en av Douglas föregångare, 

vars teorier haft ett påtagligt inflytande på hennes tänkande. 

 

2.2 Huden som liminal zon 

 “Skin is the place where boundary negotiations take place “. 

   (Benthien 2002:ix) 

 

Ett flertal forskare menar att utmaningen av den seglivade cartesianska dualismen mellan kropp och 

själ också kräver en omprövning av förhållandet mellan djup och yta, mellan insida och utsida och 

mellan jaget och omvärlden (Braidotti 1994, Butler 1993, Grosz 1994). Donna Haraway 

uppmärksammar den suddiga gränsen mellan det naturliga och det artificiella i sitt Cyborg Manifest 

(1991). Sammantaget är hudens dubbelnatur och liminala karaktär ett återkommande tema i den 

samtida diskursen om hud (Ahmed & Stacey 2001; Benthien 2002; Borgerson & Schroeder 2003; 

Farber 2012; Jablonski 2006; Masquelier 2005 red.; Patterson & Schroeder 2010).  
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I avsnittet om tidigare forskning refererade jag till en studie där flickors användning av smink 

analyserats som en modern övergångsrit (rite de passage) till vuxenlivet (Fosse-Gomez et al. 2012). 

Den franska antropologen Arnold van Gennep var en pionjär vad gäller studier av övergångsriter 

och det är också från hans tongivande bok The Rites of Passage (1960) som jag hämtat konceptet 

liminalitet39 som kan behöva en närmare introduktion i sin rituella kontext. Van Gennep menar att 

övergången mellan olika betydelsefulla sociala stadier i en människas liv (t ex födelse, pubertet och 

äktenskap) orsakar ”social disturbance” (ibid:129) som jag översätter med social oro.40 För att 

lättare kunna hantera detta sinnestillstånd, krävs det en rit eller ceremoni som markerar eller 

gestaltar själva övergången. Van Gennep delade in denna övergångsrit i tre faser: Den inledande 

separationsfasen avser avbrottet från den period individen lämnar bakom sig. Den mellersta 

liminala fasen (tröskelfasen) markerar själva övergången då individen anses befinna sig i ett osäkert 

och formlöst tillstånd mellan den förlorade identiteten och den nya identiteten. Den avslutande 

anslutningsfasen refererar till när individen återintegreras i gemenskapen med sin nya sociala status. 

Det ska tilläggas att vikten av de olika delarna av övergångsriten kan variera beroende på ritualens 

ändamål. Inom ramen för den här uppsatsen är det relevant att undersöka eventuella 

beröringspunkter mellan hudvård som en individuell och kontinuerlig förnyelseprocess, 

övergångsritens olika stadier samt dess symboliska betydelser.  

 

Själva ordet ritual refererar till en mångfald av individuella och sociala praktiker, allt från 

”exotiska”, magiska eller religiösa praktiker i ”andra” kulturer till vardagens rituella interaktion, 

ceremonier, byråkratiska processer, personliga vanor, tvångshandlingar och t om terapisessionerna 

med syftet att bota dylika patologiserade handlingar (Crossley 2004:31). Sociologen Anthony 

Giddens (2000) hävdar att människans behov av ritualer och upprepning är konstant samt 

avgörande för vår (kulturella) självidentitet. Den nya öppna livsstilen som är en konsekvens av 

globaliseringen exponerar oss visserligen för fler valmöjligheter men baksidan av detta 

kontinuerliga beslutsfattande är beroende och missbruk (av arbete, konsumtion, spel e t c).41 Han 

menar att denna slags upprepning vars drivkraft är ångest i själva verket är en modern manifestation 

av tradition (Giddens 2000:62-64).  

Tidigare nämnda sociolog Nick Crossley (2004) framhåller att den repetitiva prägeln är gemensam 

för rituella aktiviteter men i övrigt är ritual ett brett och tämligen otydligt begrepp vars innebörd kan 

skifta från fall till fall. I sin teoretisering av ritualer bygger han vidare på Marcel Mauss essä ”Body 

                                                      
39 Från det latinska ordet līmen som betyder tröskel. 
40 Notera att den initiala fasen i fältarbetet ofta beskrivs som en kulturchock; en desorienterande känsla som kan 

jämföras med en övergångsritual (Sluka & Robben 2007:16) 
41 Idag kan vi med stor sannolikhet lägga till bruket av sociala medier på listan över tänkbara beroendeframkallande 

aktiviteter i en destabiliserad värld. 
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Techniques” (1979) om kulturspecifika och inlärda sätt att använda kroppen samt Merleu-Pontys 

(1962) fenomenologiska filosofi som avvisar subjekt-objekt dikotomin genom påståendet att vi är 

våra kroppar. Med andra ord spelar den levda kroppen en central roll i vår (förkroppsligade) 

upplevelse av och kunskap om världen. För Crossley är ritualer följaktligen subjektiva och 

intersubjektiva kroppstekniker för att modifiera vår relation till världen. Det jag vill ta fasta på i en 

hudvårdskontext är hans betoning av individens vanemässiga repertoar av ritualer som 

ordningsskapande, ändamålsenliga och ”mindful” samt ritualens förkroppsligande och sociala 

karaktär: ”[R]itual is practical and embodied psychology. It is a form of understanding of human 

subjectivity, of self, other, and we” (2004:40, 44).  

Liksom den fenomenologiska förståelsen av kroppen i termer av ett levande kroppsligt subjekt som 

upplever och införskaffar kunskap genom att vara situerad i världen (Merleau-Ponty 2003) 

förespråkar Donna Haraway (1988) också den situerade kroppen. Men Haraway vill synliggöra 

relationen mellan kunskapsproduktion och maktordningar - som kön, ras, etnicitet och klass - 

genom att detronisera den vita manliga blicken som genomsyrat den västerländska vetenskapen och 

emellanåt misstagits för kreativitet och kunskap. Denna distanserade blick, som lämnat kroppen och 

svävar över oss kallas ”the god trick” (ibid:587). Haraway menar att marginaliserade ståndpunkter 

behövs för att synliggöra olika maktstrukturer och förespråkar därför en situerad kunskap eller 

feministisk objektivitet; en blick knuten till plats och kropp: ”I am arguing for the view from a body, 

always a complex, contradictory, structuring, and structured body, versus the view from above, 

from nowhere, from simplicity” (ibid:589). I egenskap av unga kvinnor som rasifieras som icke-

vita, representerar mina forskningsdeltagares subjektiva narrativ deras levda erfarenheter och en 

situerad kunskap som visualiserar samhälleliga hierarkier.  

 

Även forskaren Sara Ahmed tillämpar idén om att kroppen inte kan ses som ett separat objekt. I 

Queer Phenomenologies (2006) betonar hon den levda erfarenheten och skriver att 

“[p]henomenology reminds us that spaces are not exterior to the bodies; instead spaces are like a 

second skin that unfolds in the folds of the body” (ibid:9, min kursivering). Genom att visa på de 

strukturella och institutionella dimensionerna av vithet synliggör hon hur rasifiering har en inverkan 

på vilka kroppar som har möjlighet att förflytta sig framåt och uppåt. Det ärvda privilegiet att vara 

vit eller passera som vit kan fungera som ett verktyg för att avancera klassmässigt medan icke-vita 

kroppar i ett vitt majoritetssamhälle riskerar att undergå en nedåtgående klassresa (ibid:137). 

Mina respondenters olika etniska bakgrunder kommer förvisso inte att vara föremål för en närmare 

analys, men jag vill ändå lyfta Fredrik Barths (1969) relationella etnicitetsmodell där etnicitet inte i 

första hand handlar om kulturellt innehåll utan om sociala processer och gränsdragningar mellan 
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etniska grupper (interna såväl som externa gränser). Individens etniska självidentifikation styrs av 

interaktion i olika sociala kontexter och är således inte statisk (ibid:15). Trots att interetniska 

relationer är föränderliga och dynamiska till sin karaktär, menar Barth att ”gränsupprätthållande 

mekanismer” t ex  stereotypifiering är nödvändiga för att skapa dikotomier som ”oss” och ”dem” 

(ibid:19) vilket leder oss in på strukturalistiska teorier om ordning. 

 

Jag kommer använda mig av Douglas verk ”Purity and Danger” (1970) för att teoretisera kring 

uppfattningar om renhet och liminala tillstånd. Människans strävan efter renhet (ordning) är ett 

centralt tema hos Douglas. Hon skiljer mellan rituell och fysisk renhet i en hierarkisk syn på världen 

där var sak har sin plats och där det gäller att avgränsa sig från potentiellt störande element. Enligt 

Douglas är orenhet något relativt; ett föremål är inte orent per se, utan klassificeras som orent 

beroende på var det befinner sig. Med andra ord kan smuts aldrig existera i isolation. Uppfattningen 

om vad som är smutsigt beror på sakens tillstånd som odefinierbar i ett specifikt 

klassifikationssystem. Hennes uttalande ”dirt is matter out of place” (ibid:35) har blivit något av en 

antropologisk kliché och kan definitivt tillämpas i synen på hud.  

 

Det tvetydiga eller liminala är destabiliserande eftersom det befinner sig mellan kategorierna (de 

binära oppositionerna). Men genom att utföra en reningsritual kan det odefinierbara eller formlösa 

återfå sin position i det sociala systemet och ordningen återställas. Förutom att vara ett hot, kan 

orenhet (det som inte passar in) även erkännas som en kreativ och utvecklande kraft vilket utnyttjas 

i förnyelseritualer. I sådana sammanhang blir den ”farliga” gränsöverträdelsen istället konstruktiv 

medan renhet ses som en fiende till förändring (ibid:188). Inom ramen för min uppsats vill jag 

understryka förnyelseritualens utvecklande kraft och hur det korrelerar till en make-over-kultur 

(Jones 2016) som jag återkommer till i nästa avsnitt.  

 

I likhet med skribenterna i tidigare nämnda Dirt, Undress and Difference: Critical Perspectives on 

the Body's Surface (Masquelier 2005 red.) är jag kritisk till Douglas statiska kategorisering och 

strukturdeterminism som inte lämnar mycket utrymme för individens aktörskap, något jag som sagt 

kommer att kringgå genom att komplettera med ett urval av andra teorier och koncept. Inom ramen 

för hudvård kan Douglas (1970) även kritiseras för att hon bortser från den patologiska vetenskapen 

om bakterier och hygien. Masquelier menar på att det har teoretiserats en hel del om kroppens yta 

som en central plats för symbolisk handling i rituella, medicinska eller estetiska sammanhang, 

medan den hygieniska skötseln av huden (eller försummelsen av hygien) som markör för social 

identitet och olikhet inte uppmärksammats i samma utsträckning (2005:8). Med utgångspunkt i 



 29 

kroppens yta och konsekvenserna av olika former av överträdelser, uppluckras strikta binära 

oppositioner till förmån för mer flexibla kategorier. 

 

2.3 Skönhet som kapital? 

Inom forskningsfältet kosumtionskulturteori är identitet en av de främsta frågeställningarna 

(Arnould and Thompson 2005). Med andra ord kräver hud i bemärkelsen förkroppsligad identitet 

sin konsumtion, vilket även Borgerson & Schroeder gör gällande i sin artikel ”Making Skin Visible: 

How Consumer Culture Imagery Commodifies Identity” (2018). Här studeras hur hud som 

meningsbärare mobiliseras inom marknadsföring för att kommunicera med konsumenterna. Genom 

att analysera bilder utifrån konceptuella verktyg som representativ fetischering och epidermalt 

schema, vill skribenterna synliggöra hud som ”en kulturell, ontologisk och strategisk resurs i 

konsumtionskultur” (ibid:2, min kursivering). I detta sammanhang avser begreppet representativ 

fetischering sammankopplingen mellan konsumtion och emotionell, fysisk och psykologisk 

tillfredsställelse (ibid:18) medan epidermalt schema (hämtat från Fanons rasteori (1997) refererar 

till hudfärg. Begreppet används för att beteckna en process som verkar för att reducera människan 

och hennes identitet till hud genom att fokusera på skillnader i hudfärg (och den ontologiska 

betydelsen av dessa skillnader) samt för att valorisera vithet (Borgerson & Schroeder 2018:3). 

Kommersiella representationer av hud är aldrig neutrala då de antingen utgör exempel på 

likvärdighet eller åtskillnad i förhållande till konsumentens identifikationsprocess (ibid:5). 

Borgerson & Schroeder menar att ”...consumers participate in processes of consumption, including 

engagement with material culture, to do things, to solve problems, and to create visions and 

versions of themselves and the world” (ibid:6)42. Även om min ingång inte är konsumtionsteoretisk, 

är det omöjligt att ignorera mina respondenters betänkligheter kring konsumtionsaspekten av 

hudvård. Dessutom lyfter Borgerson & Schroeder hudfärg i förhållande till vithetsnormen samt 

huden som resurs - vilket jag återkommer till i Bourdieus (1984) kapitalteori. 

Forskarna Elizabeth Bullen & Jane Kenway (2011:280) menar på att det är den kommersiella 

hudvårdsindustrin som skapat och alltjämt underbygger idén om att ofullkomlig och defekt hy är ett 

socialt tabu43 samtidigt som industrin i sann kapitalistisk anda tilldelar sig själv rollen som 

botemedel. Jag har redan nämnt Susan Sontags (1972) tongivande essä om hur vår kultur inte 

tillåter kvinnor att åldras på samma (naturliga) sätt som män. Hon påpekar att skönhetsindustrin till 

                                                      
42En intressant observation de gör är att fetischeringen av ”perfekt” hy i konsumtionskulturens bildvärld representerar 

ett ouppnåeligt mål analogt med antropologen Valerio Valeris (2014) idé om att fetischens speciella kraft och värde just 

ligger i dess tabubeläggning som är en följd av den motsägelsefulla samexistensen av tillgänglighet och otillgänglighet 

(Borgerson & Schroeder 2018:18) 
43 Notera även att orden för skinn och skam (engelskans skin och shame) har samma etymologiska bas. 
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viss del erbjuder en lösning på kvinnors föreställda kris. Även Sara Ahmed och Jackie Stacey 

reflekterar över konsumtion i sin banbrytande bok Thinking Through the Skin (2001:1):  

In consumer culture we are encouraged to read skin, especially feminine skin, as something that 

needs to be worked upon in order to be protected from the passage of time or the severity of the 

external world, and in order to retain its marker of gender difference in the softness of its feel. 

Ett begrepp i detta sammanhang är den kosmetiska blicken som refererar till en blick som är 

genomsyrad av tekniker, förväntningar och strategier och följaktligen ett förhållningssätt som 

betraktar kroppen som ett projekt i avvaktan på modifikation och förbättring (Wegenstein & Ruck, 

2011:27). Det är framförallt kvinnor som alltid förväntas befinna sig i ett tillstånd av 

självdisciplinerad transformation. Just denna make-over-kultur; det vill säga den samtida 

neoliberala idén om att det goda livet går ut på att kontinuerligt förbättra jaget och kroppen och att 

blivandet prioriteras framför ett statiskt vara (Jones 2016:130, min kursivering), avspeglas i en 

marknad översköljd av hudvårdsprodukter som utlovar magi på burk44. Den medicinska 

antropologen Alexander Edmonds (2008) använder sig av termen estetisk hälsa (främst med 

avseende på plastikkirurgi) och understryker (liksom Jones) den processuella karaktären; det är 

varken ”on” eller ”off” utan “a state of becoming”; ”I use the term to indicate the use of a variety of 

medical and other body practices that merge a concern for aesthetics, psychological and sexual 

well-being, and self-improvement” (Edmonds 2008:153).  

 

Vidare, utifrån Pierre Bourdieus (1984) syn på skönhet som en slags “farlig rest” (eller ”matter out 

of place” i Douglas termer) som inte motsvarar ägarens position i den sociala hierarkin, befäster 

Edmonds att skönhet ofta ignorerar andra rangordningar och att det är just klyftan mellan den 

estetiska skalan och övriga (t ex sociala och ekonomiska) skalor som tillskriver skönhet dess 

fundamentala värde (2008:158). En bieffekt av att hud omvandlas till en handelsvara är att den 

tillskrivs ett bytesvärde eller en slags kapital som sedermera kan konverteras till ekonomiskt, 

kulturellt och socialt kapital. Det sker en värdeökning ju närmare kroppen kommer det 

normaliserade idealet inom en specifik social kontext och detta maximerande av bytesvärdet är 

enligt Featherstone (1991) en av anledningarna till att vi känner oss manade till att förbättra vår hy. 

Hans resonemang leder tankarna till Bourdieus kapitalteori som den libanes-australienske 

antropologen Ghassan Hage kallar ”an economy of social being” (2009). Genom en omtolkning av 

Shakespeares berömda Hamlet-citat ”att vara eller inte vara”, hävdar han att det inte är en antingen-

eller-fråga utan en fråga om hur mycket vara (being) en människa lyckas ackumulera som en 

                                                      
44 Blivandet - som till viss del kan jämföras med van Genneps (1960) liminala fas i övergångsritualen - prioriteras alltså 

framför det statiska varat i en samtida (poststrukturalistisk) kontext. 
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investering för ett fulländat liv (ibid.), vilket kan jämföras med nyliberala tankegångar om det 

personliga varumärket och jaget som ett kontinuerligt förbättringsprojekt (Elias et al. 2017 red., 

Jones 2016). Viktigt i sammanhanget är att det inte endast avser en ekonomisk investering utan 

kanske först och främst en affektiv investering eller illusio; en tro på att det kulturella ”spelet” och 

dess insatser i själva verket har en mening (Bourdieu 1984:86)45.  

 

I Distinction (1984) vidareutvecklar Bourdieu Marx kapitalteori till att utöver ekonomiskt kapital 

och materiella tillgångar även omfatta symboliska tillgångar såsom kulturellt kapital (t ex 

utbildning, kunskap om och smak för ”finkultur”, ett kultiverat språkbruk) och socialt kapital (t ex 

släkt- och vänskapsrelationer och medlemskap i sociala nätverk) (ibid:24). Det symboliska kapitalet 

är inte ett kapital i samma bemärkelse utan snarare ett tillstånd hos de övriga kapitalformerna. 

Värdet och ackumulationen av kapital är alltid intersubjektiv och kontextuell (ibid:191). Ett 

specifikt kapital måste studeras i sitt sociala sammanhang (fält) där det ackumuleras och överförs. 

Alla former av kapital kan utsättas för inflation och det pågår en ständig förhandling och strävan 

efter att ackumulera och konvertera kapital med hjälp av olika strategier.  Bourdieu målar upp en 

ändlös konkurrens om positioner där smak utgör själva kärnan och har därför ofta setts som en 

konfliktteoretiker (ibid:93). Det är såtillvida en symbolisk kamp där individen vill försäkra sig om 

den bästa växelkursen eftersom det förvärvade kapitalet motsvarar individens värde och 

determinerar hens möjligheter i livet (ibid:310). Kapital är helt enkelt makt. Hos Bourdieu har 

kulturellt kapital en mer prominent status än det ekonomiska kapitalet och det finns olika sätt att 

förvärva och använda kulturellt kapital. Den främsta indikatorn på en persons sociala ställning är 

kunskap förvärvad under lång tid och att ha tid för överlagd konsumtion (ibid:281).  

. 

För att återgå till Bourdieus syn på skönhet som en ”farlig” rest som kan hota klasshierarkin, 

påpekar han att det inte borde vara på det viset: ”Bodies should be perceived as strictly 

corresponding to their ’owners’’ position in the social hierarchy” (ibid:190). Detta eftersom 

kroppen är den mest obestridliga materialiseringen av en människas klasstillhörighet och smak: 

”Taste, a class culture turned into nature, that is, embodied, helps to shape the class body” (ibid). 

Smak formar på så sätt kroppen och fastställer allt från matvanor till hållning (vilket korrelerar till 

Mauss kroppstekniker) men skönhet som socialt arv utgör bevisligen det orättfärdiga undantaget;   

”[T]he logic of social heredity sometimes endows those least endowed in all other respects with the 

rarest bodily properties, such as beauty” (ibid:193). 

 

                                                      
45Till viss del hämtat från mitt paper ”Den goda viljan” som jag skrev för kursen moderna klassiker vt 2017. 
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I sin förståelse av kulturellt kapital kan Bourdieu kritiseras för att inte vara tillräckligt uppmärksam 

på ojämlikheter utöver klass, såsom ålder, etnicitet och genus; samtliga synnerligen väsentliga 

faktorer med tanke på att studieobjekten i min uppsats är unga rasifierade kvinnor. För att uppväga 

detta tillkortakommande, kommer jag att använda mig av intersektionell feminism företrädd av 

redan nämnda Ahmeds teorier kring den icke-vita kroppen. En annan betydande representant för 

detta forskningsområdet är den amerikanska sociologen Maxine Leeds Craig. I artikeln ”Race, 

beauty, and the tangled knot of a guilty pleasure” (2006) komplicerar hon skönhetsdiskursen bland 

afro-amerikanska kvinnor genom att upplösa dikotomin förtryck/nöje samt utmana den 

individualistiska tolkningen av skönhetspraktiker. Kvinnornas skönhetspraktiker ses som både 

individuella och kollektiva ansträngningar, för att hävda sitt egenvärde och för att bekämpa 

rasismen. Craig är dessutom kritisk till att teoretiserandet kring icke-vita kvinnors relation till 

skönhet ställer dem i relation till det hegemoniska skönhetsidealet (ofta dikterat av den manliga 

blicken) istället för att erkänna att det finns en mångfald av skiftande och konkurrerande ideal som 

– förvisso utformats i dialog med vithetsnormen – men som i första hand utgår från kvinnans 

sociala positionering (2006:167).  

 

Bourdieus studier av det praktiska vardagslivet i Distinction (1984) utgår från ett (idag) daterat och 

elitistiskt kulturbegrepp som i hans samtida Frankrike syftade på de verk, praktiker och 

föreställningar som utgjorde en auktoriserad, legitim kultur vars värde tenderade att erkännas i alla 

sociala skikt. Men i vår globaliserade, digitaliserade och individualiserade tidsålder förskjuts 

ständigt sociala positioner och uppdelningen mellan fin-, ful- och populärkultur följer inte längre 

samma förutsägbara mönster. En forskare som tagit Bourdieus kapitalteori ett steg vidare är 

kultursociologen Sara Thornton. Genom en analys av den brittiska och amerikanska klubbkulturen i 

boken Club Cultures (1996) framträder istället autenticitet och hipphet som centrala värden. Hennes 

studie har gett upphov till begreppet subkulturellt kapital som även kan appliceras i min studie. 

 

Återigen framträder begreppet autenticitet som en värdeskapande egenskap, vilket inte alltid har 

varit fallet. I verket Simulacra and Simulation (1981) ansåg filosofen och sociologen Jean 

Baudrillard46 att det inte längre är möjligt att skilja mellan det verkliga och det overkliga när vi 

lever i en kultur av symboler och tecken där imitation (“simulation”) föregår och determinerar det 

verkliga. Denna ”artificiella” återgivning kallas för hyperrealitet och är enligt Baudrillard den enda 

verklighet som räknas (ibid:162). Skönhet är inte något naturligt fenomen utan en mänsklig 

                                                      
46 Baudrillard var en inflytelserik representant för den postmoderna skolan 
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konstruktion.47 I enlighet med sina teorier om hur verkligheten är beskaffad, förordar Baudrillard 

användningen av kosmetiska (läs: artificiella) produkter och hävdar att kvinnors verkliga styrka (i 

relation till män) ligger i deras bemästring av den symboliska sfären, d v s att de behärskar konsten 

att förställa sig med hjälp av makeup och att det är denna styrka de borde utnyttja för att uppnå 

jämlikhet: ”[I]t is the feminine as appearance that defeats the masculine as depth. Instead of 

protesting against this ‘offensive’ formula, women would do well to let themselves be seduced by 

the fact that here lies the secret of their strength…” (1990:133).  

 

I inledningen till Authenticity in Culture, Self, and Society understryker bokens redaktörer Vannini 

& Williams att autenticitet (precis som skönhet för Baudrillard) är ett social konstruerat, 

värderingsbart och föränderligt koncept som antingen kan ses som ett ideal, en statusmarkör eller en 

metod för social kontroll; ”Authenticity may be seen as some sort of ideal, highly valued and sought 

by individuals and groups as part of the process of becoming48 (2009:3, min kursivering). Eftersom 

sociala medier visat sig spela en avgörande roll för mina respondenters hudvårdsintresse, kan det 

vara relevant att även titta på uppdelningen mellan den digitala och den autentiska eller ”verkliga” 

världen. Antropologen Tom Boellstorff anser att fokus måste förflyttats från olika världsbilder till 

olika världar (2016:394). Det är alltså i första hand en ontologisk fråga, speciellt för en uppkopplad 

generation: ”[I]n a context where the offline is increasingly experienced as the temporarily not 

online” (ibid:397, min kursivering). För att kringgå den falska dikotomin digital/verklig har han 

tagit fram en ”digital reality matrix” (figur 1) som utgår ifrån både likheter och skillnader i online-

kulturerna och dess konsekvenser offline (ibid:388). Boellstorff summerar: ”My conclusion… is 

that an analytic of being founded in grids of similitude and difference (rather than in difference in 

isolation) can contribute to rethinking the digital” (ibid). Hans digitala verklighetsmatris kastar nytt 

ljus över våra förehavanden online och tar samtidigt udden ur Baudrillards teori om hyperrealitet. 

 

                     Figur 1. Digital reality matrix 

                                                      
47 Baudrillards syn står alltså i opposition till Jablonski (2006) som framhåller den biologiska aspekten av skönhet (se 

s.21). 
48 Notera kopplingen mellan autenticitet och den processuella karaktären av blivande i förhållande till tidigare nämnda 

make-over-kultur (se Jones 2016). 
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För att övergå till feministiska diskurser, refererar termen split subjectivity till maktdynamiken 

mellan individens val och strukturens subtila påtryckningar när det gäller vilka skönhetsnormer 

kvinnor förväntas leva upp till (Vandenberg 2018:174). Här finns utrymme för agens; individen kan 

välja att utmana (eller inte utmana) normerna genom att ägna sig åt olika skönhetspraktiker som del 

av ett uttryck för självständighet och individuell identitet. Genusforskaren Allison Vandenberg 

poängterar dock att den disciplinerande strukturen alltid figurerar i bakgrunden. I och med att dessa 

praktiker inte kan brytas loss från sin sociala kontext bör de följaktligen förstås som “situerade 

praktiker”. Kvinnans val är även en central faktor inom postfeminism. 

 

Den brittiska sociologen Rosalind Gill (2007) ser sig själv som en kritisk analytiker av begreppet 

postfeminism som hon menar ska förstås som “a sensibility”, som jag översätter till känslighet 

(ibid:148). Hon framhåller att termen inte implicerar ett epistemologiskt perspektiv, ett historiskt 

skifte eller en tillbakagång av feminism utan det är en analytisk kategori vars främsta styrka ligger i 

att synliggöra motsägelser. Den postfeministiska diskursens framträdande kännetecken (utöver 

valmöjligheten) är jämställdhet, könsåtskillnad, individualism, empowerment, självövervakning, 

självdisciplin, femininitet som kroppslig egenskap, övergången från sexuell objektifiering till 

sexuell subjektifiering samt ”make-over-paradigmet” (ibid:149). Gill betonar den komplicerade och 

motsägelsefulla aspekten av postfeminism som idé: ”[I]t emphasizes the contradictory nature of 

postfeminist discourses and the entanglement of both feminist and anti-feminist themes within 

them” (ibid). 

 

I en senare artikel återkommer Gill till postfeminism och menar att attributen blivit alltmer 

intensifierade och inbäddade inom kultur och media (2017:615-616). Hon är förvisso positiv till den 

intersektionella utvecklingen49 men kritiserar den samtida postfeministiska diskursens hegemoniska 

inriktning som hon menar bygger på "rätt" slags psykologiska disposition för att överleva i en 

neoliberal värld; nämligen självförtroende, resiliens och en positiv mentalitet som avfärdar störande 

erfarenheter och känslor som osäkerhet, missnöje och ilska (ibid:606).50 Dagens postfeminism har 

enligt Gill blivit synonymt med en genuskodad neoliberalism och den ursprungliga och särpräglade 

känsligheten har gått förlorad: "Compared with a decade ago, it [postfeminism] is much more 

difficult to recognize as a novel and distinctive sensibility; it has become the new normal, a taken-

for-granted common sense that operates as a kind of gendered neo-liberalism" (Gill 2017:609).  

                                                      
49 Gill lyfter Jess Butlers artikel ”For white girls only?” (2013) som bemöter den genomgående vita postfeministiska 

forskningen genom att lyfta framstående icke-vita postfeministiska gestaltningar som Beyonce och Rihanna. 
50 Denna positiva mentalitet utmanas av Sara Ahmeds ”besvärliga” och ifrågasättande karaktär ”feminist killjoy” (2010) 
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Liksom Kyeyune Backström (2017) och Tolentino (2017), återvänder Ahmed (2014) till Lordes 

kända citat om self-care. I sin intersektionella feminism är Ahmed av uppfattningen att kvinnors 

self-care i detta sammanhang inte är synonymt med den neoliberala postfeminismens retorik där 

karriärsframsteg, lycka och social mobilitet är upp till individens ansträngningar oberoende av 

strukturella ojämlikheter som ras och genus. I stället framhåller hon att begreppet i Lordes tappning 

handlar om överlevnad.  

 

Efter denna teoretiska genomgång, övergår jag till att i följande kapitel diskutera min 

metodologiska process. 
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3. METODDISKUSSION 

3.1 Bakgrund 

Jag har funderat väldigt mycket över mitt val av metod och att jag kanske tog mig vatten över 

huvudet utan någon tidigare erfarenhet av netnografi. Samtidigt har det varit en lärorik process och 

jag vill därför vara transparent genom att redogöra för mina dilemman och den svåra balansen 

mellan fokus och kaos, djup och bredd, emic och etic. Dessutom tror jag det kan vara informativt 

för läsaren att ta del av reflektioner över ett misslyckat fältarbetesförsök i ett metodologiskt 

sammanhang. Att som forskare förstå sina val till den grad att vi kan förklara och försvara dem 

inför andra är en del av den reflexiva processen och jag har vinnlagt mig om att under arbetets gång 

reflektera över min egen position i förhållande till respondenterna (se Clifford & Marcus 1986). 

Kritiker hävdar ofta att det är navelskådning att inkludera antropologen i texten, medan 

utvärderingen av en etnografisk text kan underlättas av att vi vet något om författaren. Reflektioner 

kring ens egen bakgrund, erfarenheter, partiskhet och känslor gör en dessutom många gånger till en 

bättre fältarbetare (Sluka & Robben 2007:2).  

 

Det var min fasta övertygelse att jag måste genomföra någon form av observation för att legitimera 

min studie som antropologisk, vilket indikerar att ”myten om fältarbetet” (Clifford 1988:24) 

alltjämt har ett grepp om aspirerande antropologer. Som jag skrev i inledningen var min 

ursprungliga idé att göra fältarbete i Facebookgruppen Beauty and Bullshit (B&B). Digital etnografi 

eller netnografi är etnografi som tar hänsyn till vår tids djupgående medialiseringsprocesser (Berg 

2015:159) och det kändes som en tidsenlig teknik. En bidragande orsak till att jag inriktade mig på 

denna fysiskt platsobundna kommunikationsform, var att jag antog att det skulle vara praktiskt i 

förhållande till mina oregelbundna arbetstider. I ett försök att avmystifiera idén om att antropologen 

nödvändigtvis måste vara på plats under en lång sammanhängande period, framhåller Ulf Hannerz 

att ”ethnography is the art of the possible…we do it now and then, fitting it into our lives when we 

have a chance” (2003:213). Att dessutom ha möjligheten att göra fältarbete hemma i Malmö 

framför datorn utmanar den rumsliga separationen och hierarkiska förhållandet mellan ”hemma” 

och ”fältet”. Gupta & Ferguson (1997) menar att det fortfarande finns en eurocentrisk föreställning 

om vad som är att betrakta som ett ”äkta” fält och ”riktigt” fältarbete: ”The very distinction between 

”field” and ”home” leads directly to what we call a hierachy of purity of field sites” (ibid:13). 

Författarna är kritiska till att ”purity” motsvarar graden av skillnad från västvärlden som 

referenspunkt: ”What we object to is…. the uncritical mapping of ”difference” onto exotic sites (as 

if  ”home”, however defined, were not also a site of difference… as well as the implicit 

presumption that “Otherness” means difference from an unmarked white Western ”self” (ibid:14-

15). Jag återkommer till dessa tankegångar i diskussionen om mitt fält. 
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3.2 En netnografisk resa - från Beauty & Bullshit till HYenorna 

Den 20:e januari 2018 hade jag precis blivit godkänd som medlem i den slutna gruppen B&B efter 

flera månaders väntetid51. Vid tidpunkten hade jag ännu inte beslutat mig för att skriva specifikt om 

hudvård men det fanns som alternativ. Att släppas in i detta skönhets-Mecca gav mig möjlighet att 

navigera bland alla textinlägg och selfies för att bilda mig en uppfattning om innehållet. Sociologen 

Christine Hine som specialiserat sig på netnografisk forskning framhåller att det är vanligt med en 

inledande period av ostrukturerad observation för att försöka få ett hum om hur mening skapas i ett 

visst sammanhang (Hine 2015:161).  

 

Kortfattat är B&B en separatistisk skönhetsgrupp för kvinnor och icke-binära personer där skönhet 

kan avsexualiseras, upptäckas som en konstform och användas som self-care. Det finns även en 

uttalad värdegrund som innebär att medlemmarna förväntas dela ett intersektionellt perspektiv där 

uttryck för rasism, sexism, homofobi, transfobi, funkofobi e t c inte accepteras. Det är alltså inte 

tänkt att vara ett forum för hetsiga diskussioner utan medlemmarna ska kunna diskutera smink och 

ladda upp bilder på sig själva. Grundaren Camilla Söderlund skriver själv om gruppen: ”En grupp 

för all things beauty! Diskutera, be om tips/råd, ge tips/råd, dela med/be om inspiration, posta 

makeup of the day-bilder, berätta om hur snygg du är i ditt läppstift”. Jag blev emellertid snart varse 

om att det inte skulle vara möjligt för mig att genomföra en studie av innehållet och interaktionen i 

B&B eftersom administratörerna formulerat tydliga regler om vad som gäller angående gruppens 

innehåll: ”Det är ALDRIG okej att sprida innehåll från gruppen (printscreens, kopierad text från 

inlägg och kommentarer, skvaller om vad som skrivs i B&B). Det leder till direkt borttagning från 

gruppen, no questions asked”.52 Ord och inga visor. Pådriven av detta hinder var jag tvungen att 

hitta en ny strategi. 

 

Något som fångade mitt intresse var att B&B hade separatistiska dagar; varannan onsdag fick bara 

”personer som rasifieras” göra inlägg i gruppen medan resterande två onsdagar i månaden var 

avsatta för transpersoner. Övriga medlemmar fick kommentera och/eller gilla inläggen men inte 

själva göra inlägg. Jag vill minnas att jag reagerade på just denna definition av separatism53 

samtidigt som jag kunde förstå Söderlunds (själv en vit cis-kvinna) argument i en intervju på 

webbsidan Lovestory där hon förklarar att syftet med tillgreppet är att bryta vithetsnormen och att 

                                                      
51 B&B har idag ca 10 000 medlemmar och har medlemsstopp tillsvidare. 
52 Hämtat från B&B på Facebook. Att gruppen är sluten innebär att alla kan se gruppen och medlemmarna men 

inläggen kan endast medlemmarna se. 
53 Jag har själv varit aktiv i en feministisk förening för kvinnor och transpersoner som rasifieras som icke-vita och där 

var agendan att (som i de flesta separatistiska sammanhang) skapa ett slutet och tryggt rum för att dela (ocensurerade) 

erfarenheter och tankar inom minoritetsgruppen utan att behöva känna ett krav att förklara sig för ”utomstående”. 
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det kan vara nyttigt för de som tillhör normen att backa för att bredda representationen i stället för 

att det skapas helt separatistiska grupper som t ex Black Vogue; ”Varför kan man inte få ta plats, 

synas och representeras i en grupp där vita personer också finns”? (Lorentzon 2017).54 Hur som 

helst var det dessa olika aspekter av separatism som fick mig att börja leka med idén att precisera 

min målgrupp till just svenska kvinnor som rasifieras som icke-vita samtidigt som jag insåg att en 

lösning skulle kunna vara att själv avgränsa en empirisk arena genom att starta en separatistisk 

Facebookgrupp som dessutom fokuserade på hudvård55. Jag är medveten om att det kan uppfattas 

som en artificiell fältstudie eftersom jag i princip skapar ett slutet forum och ”befolkar” det för att 

sedan studera interaktionen, ungefär som ett laboratorieexperiment med skillnaden att jag själv 

ingår som aktör. Denna belägenhet har föranlett en del metodologiska och epistemologiska 

dilemman. Vad var det egentligen jag observerade? Var det ”på riktigt”? Studerade jag ett 

sammanhang eller en produkt av ett sammanhang? Föreställningen om fältet som pre-existerande 

eller oberoende av själva fältarbetet har ofta problematiserats. Flertalet forskare menar på att det 

etnografiska fältet alltid varit en konstruktion (Gupta & Ferguson 1997; Amit 2000). I vår digitala 

tidsålder tenderar gränserna mellan ”online”/”offline”, ”här”/”där”, ”hemma”/”borta” dessutom bli 

alltmer flytande: ”In an interconnected world, we are never really, out of the field” (Gupta & 

Ferguson 1997:35).  

 

Vad beträffar etnografi på nätet, anser Hine (2015) att metoden är både nödvändig och fördömd. De 

traditionella gränserna mellan olika sociala sfärer liksom mellan tid och rum rubbas vilket kan 

skapa förvirring. Även om etnografen alltid varit begränsad när det handlar om att se och/eller delta 

i olika aktiviteter, är det lätt att ifrågasätta om medierad kommunikation är lika tillförlitlig. En av 

utmaningarna för etnografen är att hen på basis av bristfälligt underlag måste lära sig att utläsa 

betydelsen av en situation (t ex ett inlägg i en Facebookgrupp) trots avsaknad av helhetsbilden. 

Samtidigt som forskaren inte kan bortse ifrån hur vi lever våra liv online, måste hen acceptera 

nämnda begränsningar, lära sig att hantera ett visst mått av osäkerhet och tvetydighet och göra 

avkall på att kunna utveckla en detaljerad förståelse av ett fenomen (ibid:4-5). 

 

Geertz menar att antropologen försöker sig på den svåra uppgiften att överbrygga de 

erfarenhetsnära och erfarenhetsdistanserade beskrivningar. Förstnämnda refererar till 

forskningsdeltagarnas verklighet och sistnämnda till forskarens applicering av teorier i den slutliga 

akademiska texten: ”[I]t is clearly a task at least as delicate, if a bit less magical, as putting oneself 

                                                      
54 Även om B&B är en separatistisk grupp fri från den manliga (sexualiserande) blicken, påtalar Söderlund att det är 

svårt att komma ifrån skönhetsnormer och att “norm-snygga” personer får mer uppmärksamhet och likes (ibid). 
55 Gruppen skulle även vara hemlig d v s inte sökbar. Detta för att medlemmarnas anonymitet skulle skyddas och för att 

syftet inte var att få medlemsantalet att växa under studiens gång. 
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in someone else´s skin…The trick is to figure out what the devil they are up to” (Geertz 1993:58). 

Hine menar att Geertz termer i en netnografisk undersökning korresponderar till teknologi-specifika 

respektive teknologi-neutrala handlingar. Hon exemplifierar med att etnografens uppgift blir att 

sammankoppla ett inlägg på Facebook som en teknologi-specifik handling med de teknologi-

neutrala sociala konsekvenserna (Hine 2015:28). Hennes approach är alltså att följa förbindelserna 

och därigenom eftersträva en holistisk förståelse snarare än att betrakta den virtuella världen som en 

specifik plats56. Denna inställningen liknar George Marcus (1998) ”multi-sited” etnografi där 

etnografen träder in i rollen som en ”circumstantial activist” (ibid:113). Hen låter omständigheterna 

styra och följer efter sitt studieobjekt vare sig det må vara ett materiellt objekt, en grupp människor, 

en metafor, en komplott eller en livshistoria (ibid:106-110).  

 

Efter flera fruktlösa försök att komma i kontakt med Söderlund skrev jag till slut mitt första inlägg i 

B&B på en separatistisk onsdag (28 februari) för rasifierade om att jag sökte unga 

hudvårdsintresserade kvinnor till min masteruppsats i socialantropologi om hudvård. Samma inlägg 

postades i andra separatistiska grupper på Facebook (Streetgäris, Kultur för rasifierade och 

Interfem) och en snöbollseffekt tog vid.57 Jag blev överväldigad över den positiva responsen på mitt 

ämnesval och fick sammanlagt ett 20-tal svar från presumtiva forskningsdeltagare, de flesta via 

B&B. Runt mitten av mars 2017 skickade jag så en gruppinbjudan till de som anmält sitt intresse 

och valde att kalla ”min” Facebookgrupp HYenorna. I samma veva skrev jag ett mejl där jag kort 

presenterade min bakgrund, beskrev antropologi som disciplin, berättade om mitt intresse för 

hudvård och klargjorde att jag var en nyfiken nykomling i förhållande till ”experterna”. Jag hade 

ingen uttänkt infallsvinkel utan närde en naiv förhoppning om att min forskning skulle vara 

deltagardriven och att frågeställningarna skulle utkristalliseras under diskussionerna i gruppen. 

Jämfört med den övervägande skönhetsbejakande och peppiga tonen i B&B hoppades jag att vi 

inom ramen för HYenorna skulle ha en oforcerad diskussion om olika erfarenheter av hud och 

kunna problematisera hudvårdstrenden samt normer utifrån positionen som woc i Sverige58. Min 

intention har som sagt aldrig varit att fokusera på hudfärg per se eller eventuella erfarenheter av 

diskriminering och rasism men i och med att mina respondenter alla identifierar sig som unga 

kvinnor som rasifieras som icke-vita, förväntade jag mig att denna gemensamma referensram skulle 

tillföra ytterligare perspektiv, speciellt utifrån min erfarenhet av att många (vita) svenskar inte gärna 

talar i termer av färg (”jag ser inte färg”) eller ras (”det finns ju inga biologiska raser”).  

                                                      
56 Jämför Boellstorff (2016) som i stället betraktar det digitala som en parallell värld. 
57 Anledningen till att jag valde att inte göra en efterlysning av forskningsdeltagare på min egen Facebooksida var att 

jag ville undvika efterföljande diskussioner om identitetspolitik. Jag hade slutat vara aktiv på Facebook för att jag fått 

nog av den hårdnade jargongen kring frågor om rasifiering och identitet i mitt flöde.  
58 Här vill jag markera att B&B verkligen fyller ett tomrum genom att omfamna traditionellt kvinnligt kodade 

angelägenheter som makeup och skönhet som roliga och ”tillåtna” intressen. 
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Jag passade också på att klargöra att HYenorna inte var tänkt att vara någon konkurrent till eller 

kritik av B&B och betraktade gruppen som ett tillfälligt avknoppningsprojekt för att kunna 

genomföra min studie. HYenorna blev en slags metanivå med den viktiga distinktionen att min 

forskning var beroende av interaktion i realtid. Det fanns inget arkiv att falla tillbaka på; inget 

“före” min intervention eftersom jag skapat en grupp, sammanfört medlemmarna (samtliga för mig 

främlingar) med utgångspunkten att vi tillsammans skulle fylla den med innehåll. Planen var att 

merparten av uppsatsmaterialet skulle samlas in under ett par månader för att sedan kompletteras 

med en handfull intervjuer. Jag förtydligade även att jag av ekonomiska skäl var tvungen att jobba 

75% vid sidan av mina masterstudier, vilket naturligtvis påverkade tidsramen. 

 

3.3 Komplikationer på vägen 

En av de främsta svårigheterna med netnografi är just komplexiteten och oförutsägbarheten (Hine 

2015:13). Att vara på plats (”being there”) som en direkt förkroppsligad upplevelse av fältet innebär 

att vara uppkopplad men inte nödvändigtvis synlig. I Networked Anthropology: A primer for 

ethnographers nämns känslan av kontrollförlust i relation till sociala medier: “…we know from 

personal experience that the growth of social media has meant a concomitant loss of control that has 

placed us in uncomfortable situations” (Collins & Durington 2015:9). Det vanskliga med sociala 

medier i allmänhet är att frånvaron av förväntad interaktion kan skapa en oerhörd stress och 

ångest.59 I fallet med HYenorna befann jag mig redan i en tidspressad situation. Jag var beroende av 

respons för att kunna slutföra min uppsats samtidigt som mina inlägg ignorerades. Avsaknaden av 

traditionella face-to-face-relationer (ersatta av interface-to-interface) var ett stort osäkerhetsmoment 

eftersom det inte går att utläsa reaktioner genom ansiktsuttryck och kroppsspråk. Efter en lång 

behövlig Facebook-detox insåg jag att jag dessutom inte var uppdaterad kring alla nya funktioner 

och algoritmer; ett ”handikapp” som till viss del försvårade min interaktion och vidgade det mentala 

generationsgapet mellan mig och de unga kvinnorna. Jag fick låta mig vägledas av välvilliga tips 

om att jag t ex kunde tagga medlemmarna för att öka chansen att de skulle uppmärksamma mina 

nya inlägg när de var på Facebook.60 Ett första steg i datainsamlingsprocessen var att be kvinnorna 

att presentera sig kort och skriva några ord om sin ”ingång” till hudvård, förväntningar m m. 

Hälften av deltagarna laddade upp presentationer efter ytterligare påminnelser och jag förstod redan 

nu att min största utmaning skulle bli att skapa ett sammanhang som lockade till interaktion och 

egna initiativ så att jag inte ständigt behövde intervenera med frågor, länkar, egna reflektioner och 

                                                      
59 Författaren och ”Silicon Valley-filosofen” Jaron Lanier betonar sociala mediers destruktiva krafter som att användare 

blir manipulerade och deprimerade. I sin nyutkomna bok Ten arguments for deleting your social media accounts right 

now kallar han Facebook för ett socialt massförstörelsevapen (Åsbrink 2018). 
60 Är en inte aktiv i en viss Facebookgrupp får en inte per automatik notiser när någon gör inlägg i den. 
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bekännelser med sporadisk respons från ett fåtal ”plikttrogna” deltagare.61 Det blev alltmer 

uppenbart för mig att det inte var deltagande observation jag sysslade med och att kvinnorna befann 

sig någon annanstans.  

 

I sin studie av den industriella musikscenen online62, utmanar den framlidne antropologen Neil 

Whitehead (2009) den Malinowskiska etnografiska konventionen genom att utveckla idén om en 

performativ etnografi: ”The suggestion is that we invert the Malinowskian formula of participant 

observation to also practice observant participation (i.e., to understand and theorize the place of 

proactive, not just reactive participation) in the cultural phenomena we study” (ibid:5-6, min 

kursivering). Istället för att som antropolog gå in med ansatsen att studera ”de andra” understryker 

Whitehead likheterna mellan sig själv och ”de digitala subjekten” i ”cybervärlden”63. Whitehead 

fortsätter: ”Such a performative ethnography thereby reconstructs the binaries of ethnographic 

subject/object, visitor/visited…” (ibid:7). Sociologen och nätforskaren Martin Berg talar om 

deltagande produktion där forskarrollen utmanas genom att den blir till ”….en nod i ett nätverk av 

informationsflöden snarare än en utsiktspost där det slutgiltiga beslutet om ett fenomens innebörd 

fattas” (Berg 2015:56). En av de mest nedslående aspekterna av att utgöra denna ”nod” var att varje 

gång jag skrev något i HYenorna kunde jag (i egenskap som gruppens administratör) se hur många 

medlemmar som sett inlägget men valt att inte reagera/svara. Maktförhållandet mellan 

forskarsubjekt och studieobjekt hade växlat. Den uppgivna känslan förstärktes av att jag samtidigt 

fick notifikationer i mitt flöde om att flera var aktiva med inlägg och kommentarer i B&B eller 

andra separatistiska grupper. Jag improviserade genom att skicka ut en kort enkät via webbsidan 

Survey Monkey för att få in lite mer bakgrundsfakta att bygga vidare på. Men den initiala 

entusiasmen inför mitt forskningsinitiativ var som bortblåst. Mina inlägg kändes alltmer desperata 

och mitt förmätna experiment verkade dömt att misslyckas.  

 

3.4 Relationer och respondenter 

Som en del av min självreflexiva hållning har jag försökt kartlägga likheterna och skillnaderna 

mellan mig och medlemmarna i HYenorna. Gupta & Ferguson skriver att den inhemska 

antropologens hybrida karaktär suddar ut gränsen mellan subjekt och objekt (1997:33). Min 

uppfattning är att inaktiviteten i gruppen snarare bidragit till att förstärka gränsen mellan ”vi” och 

                                                      
61 Här vill jag understryka att ett fåtal medlemmar verkligen vinnlade sig om att vara tillmötesgående och dessutom 

peppade mig i mina desperata försök att skapa diskussion.  
62 Närmare bestämt Goth-fetisch-bandet Blood Jewel. 
63 Notera att Whiteheads studie representerar den tidiga fasen av internetanvändning där nätet sågs som en avskild och 

annorlunda plats (”cyberspace”) med fokus på virtuella gemenskaper och simulering av alternativa identiteter i 

motsatsförhållande till verkligheten och vardagen (Berg 2015:31). 



 42 

”dom” samtidigt som situationen är mer komplex än så. Liksom de flesta av mina respondenter 

upplever jag en dubbel tillhörighet och identitet (ibland kallad för mellanförskap), vilket naturligtvis 

inverkar på min position som antropolog. Jag vill peka på den diffusa gränsen mellan min privata 

och min professionella roll men även (makt)relationen mellan forskare och studieobjekt för att 

uppmärksamma de epistemologiska aspekterna av lokalisering. Vilken betydelse har egentligen 

”hemmaplan” när jag som pakistansk-svensk kvinna har ambivalenta anspråk på att vara 

hemmavarande i det svenska samhället och jag därtill skapat ett rum online som det sedan visar sig 

att ingen känner tillhörighet till? I egenskap som deltagande observatör har etnografen bland annat 

kallats ”the marginal man” med ”double conciousness” d v s hen har en förmåga att växla mellan ett 

subjektivt insider-perspektiv och objektivt outsider-perspektiv (Mccall 2006:8). Antropologen 

Kirsten Hastrup (1987) introducerade termerna ”tvärkulturella” och ”parallellkulturella kontexter” 

som alternativ till den markerade skillnaden mellan insider- och outsider-etnografi: 

"[A]nthropology is neither ‘here’ nor ‘there’. It is everywhere, being actually a third culture” 

(ibid:105). Hastrup använder metaforen av en spegelbild för att beskriva denna - enligt henne - 

priviligierade position som etnografen i fält upplever tillvaron ifrån, oberoende av om hen befinner 

sig i sin egen kultur eller en parallell kultur. Frågan är om det förefaller finnas någon risk att ”go 

native” i Hastrups syn på antropologens positionering som jag menar kan liknas vid ett slags 

mellanförskap. Oavsett vilket har jag som kvinna, woc, ”blandbarn” och forskare inga anspråk på 

att representera en neutral observatörsroll eftersom det inte existerar någon fastställd kroppslös 

(“disembodied”) position eller blick (Haraway 1988).  

 

Därmed sagt vill jag ändå betona skillnaden mellan mig och mina respondenter. För det första är jag 

tillräckligt gammal för att vara de flestas mamma. Som ung var jag helt obevandrad i en 

intersektionell feministisk analys och kritisk ras- och vithetsteori. Min första kontakt med sociala 

medier var i 30-årsåldern. Detta förenat med de unga respondenternas mångåriga intresse för och 

kunskap om hudvård, har resulterat i att jag betraktar dem som tillhörande en annan kultur, som jag 

förvisso är nyfiken på, men långt ifrån hemmastadd i. Jag vill även understryka att jag inte har för 

avsikt att generalisera kring unga kvinnor som rasifieras som icke-vita som vore det en homogen 

grupp och att deras hudvårdsintresse vore betingat av ras. Mina forskningsdeltagare består av de 

som vid tidpunkten för min efterlysning på Facebook reagerade och tackade ja till att delta i min 

studie samt personer som tipsats. Dessa unga kvinnor mellan 20 och 36 år kommer från en mängd 

olika etniska bakgrunder. Den gemensamma nämnaren (förutom hudvårdsintresset) är att samtliga 

idag är svenska medborgare bosatta runt om i Sverige, de flesta i storstadsregionerna. Vidare 

identifierar de sig som feminister och är mer eller mindre aktiva i separatistiska grupper på 

Facebook. De generaliseringar jag gör i min analys pekar snarare på observerade tendenser. 
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3.5 Destination djupintervjuer 

När jag började inse begränsningen med HYenorna och att min frustration över den iögonfallande 

inaktiviteten (sic!) knappast var fruktbar för att komma vidare, beslutade jag mig för att fokusera på 

personliga intervjuer med de kvinnor som svarade ja på min förfrågan. Under april hade jag totalt 

11 djupintervjuer vars längd varierade mellan 45 och 90 minuter. Fyra av dem kunde tack vare 

geografisk närhet hållas hemma hos mig i Malmö medan resterande intervjuer genomfördes som 

videosamtal över nätet (via olika appar utifrån önskemål). Formen växlade från semistrukturerade 

intervjuer (O´Reilley 2005:116) till en friare typ av samtal beroende på vad respondenterna kände 

sig bekväma med. Överlag antog samtalen i mitt hem en mer improviserad form men jag försökte 

ändå hålla mig till en uppdelning mellan den privata och känslomässiga relationen till hudvård och 

hudvård i en vidare bemärkelse kopplat till sociala medier. Jag fortsatte att göra sporadiska inlägg i 

HYenorna under april och maj, men dessa var av mer informativ karaktär (fortfarande med väldigt 

begränsad respons). I övrigt hade aktiviteten helt avstannat utan mig som motor. Det var uppenbart 

att HYenorna snarare hade funktionen av en online fokusgrupp. Det visade sig också att många 

upplevde att det var en lång startsträcka till att skriva något spontant i gruppen, även om det varit 

deras intention. Flera av mina respondenter uttryckte svårigheten med att skriftligt ”få ur sig 

välformulerade svar” som om det var en förutsättning för att det skulle fungera som underlag i en 

akademisk studie. Detta trots att jag från början klargjort att det var deras personliga erfarenheter 

och upplevelser jag ville samla in (häri låg deras ”expertis”) och att det sedan föll på mig att 

analysera och teoretisera. Rent krasst fanns det inget behov av HYenorna, som framstod som en stel 

och blek kopia av B&B med sina färgglada sminkbilder, bekräftande kommentarer och populära 

produktrecensioner. Anledningen till att jag valt att ge B&B så mycket utrymme i metodavsnittet är 

att gruppen fungerat som en slags gemensam referenspunkt. Det hade dessutom varit svårt att skriva 

om unga kvinnors relation till hudvård utan att inkludera deras online-engagemang. 

 

Vanligtvis genererar netnografisk forskning enorma mängder empiriskt material vilket kan försvåra 

urvalet och kategoriseringen. Det är emellertid ett problem jag ”sluppit” p g a den begränsade 

aktiviteten i HYenorna. Min analys utgår delvis från enstaka diskussioner och inlägg i gruppen 

(vilket preciseras) men den övervägande delen är baserad på intervjuerna som jag transkriberat och 

skrivit korta sammanfattningar av för att sedan identifiera framträdande teman utifrån mina 

frågeställningar. Mina respondenters uttalanden har därefter teoretiserats för att få en djupare 

förståelse för vad de kan vara uttryck för. En avgörande paradox i kulturanalysen är just spänningen 

mellan att identifiera allmänna mönster och att upptäcka det mångtydiga och motsägelsefulla (Barth 

1989:130). Urvalet av citat i analysen är därför baserat på dels de tankar och åsikter som varit mest 

representativa i gruppen och dels de som avvikit från vad som utkristalliserat sig som en generell 
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ståndpunkt. Ett sätt att hitta avvikelser och kontraster i det empiriska materialet är enligt Martin 

Berg att fokusera på det som inte sägs (2015:122). Just tystnaden har visat sig ha betydelse i min 

analys av HYenorna såväl som intervjuerna. I följande kapitel kommer jag låta empirin möta teorin 

i min analys men först en bakgrunds-presentation av de 11 kvinnor som jag intervjuat.64 Med denna 

korta presentation vill jag åskådliggöra den etniska bredden bland forskningsdeltagarna65 men även 

hur de själva identifierar sig samt en fingervisning om deras socioekonomiska status utifrån 

utbildningsnivå och jobb. Det ska tilläggas att samtliga talar flytande svenska och har bott hela eller 

merparten av sitt liv i Sverige. 

 

Aba, 27 år. Född i Vitryssland. Mor från Vitryssland, far från Ekvatorialguinea. Identifierar sig som svensk, 

vitryss och guinean. Högskoleutbildad och anställd. 

 

Alex, 24 år. Född i Sverige. Mor från Sverige (med romskt påbrå), far från Irak. Identifierar sig som svensk-

arab. Grundskoleutbildad och anställd. 

 

Alice, 26 år. Född i Sverige. Mor från Sverige, far från Malaysia. Identifierar sig som malaysisk-svensk. 

Högskolestudent och jobbar vid sidan av. 

 

Angie, 20 år. Född i England. Mor från Argentina, far från Sverige. Identifierar sig som svensk-latina. 

Högskolestudent. 

 

Celina, 22 år. Född i Indien. Båda föräldrar från Afghanistan. Identifierar sig som afghan-indier och svensk. 

Högskolestudent. 

 

Doris, 36 år. Född i Sverige. Mor från Sverige, far från Etiopien. Identifierar sig som afro-svensk. 

Högskoleutbildad och anställd. 

 

Maja, 28 år. Född i Saudiarabien. Båda föräldrar från Sudan. Identifierar sig som svensk-sudanes. 

Högskoleutbildad. Anställd. 

 

Nina, 26 år. Född i Sverige. Mor från Sverige, kurdisk far. Identifierar sig som svensk-kurd. 

Folkhögskoleutbildad. Arbetssökande. 

 

Rakel, 23 år. Född i Sverige. Båda föräldrar från Eritrea. Identifierar sig som eritrean. Högskoleutbildad. 

Anställd. 

 

Rosario, 32 år. Född i Sverige. Mor från Chile, far från Bolivia. Identifierar sig som svensk-bolivian med 

chilensk släkt. Högskoleutbildad. Anställd. 

 
Wendy, 22 år. Född i Colombia. Båda föräldrar från Colombia. Identifierar sig som svart colombian. Student 

på yrkesutbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
64 De var även de mest aktiva i HYenorna varpå det ej är relevant för uppsatsen att presentera övriga gruppmedlemmar. 
65 Presentationen är baserad på kvinnornas svar på allmänna frågor kring bakgrund m m i Survey Monkey-enkäten. 
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4. DEN PERSONLIGA HUDEN - LAGER AV BETYDELSER 

”Healthy skin is always in style. It’s become less about covering up our skin and more about how 

our skin can look better naturally” (Mologhney 2016) 

 

Ordet hudvård har starka konnotationer till hälsa, både bokstavligt (i och med ordet ”vård”) och i 

praktiken för mina respondenter. I följande avsnitt kommer jag att presentera de unga kvinnornas 

upplevelse av hudvård som en vardagsritual kopplat till hälsa, self-care, ideologi och normer kring 

skönhet och vithet.  

 

Generellt har trenden de senaste åren förskjutits från smink till hudvård. Det finns t o m en term för 

att hålla huden i form: ”skin fitness” (Mologhney 2016) vilket i sig indikerar att diskussionens 

fokus växlat från att handla om skönhet till hälsa. Intresset för hudvård varierar mellan de som är 

nästintill frälsta och tycker att det är superkul och/eller en avkopplande ritual till ett fåtal som ser 

det som ett krav. De flesta av kvinnorna har mer eller mindre uttalade mål med sin hudvårdsrutin 

och det är viktigt att påpeka att dessa mål är föränderliga. Föreställningar om renhet/orenhet och 

vad som hudmässigt är eftersträvansvärt och/eller trendigt omförhandlas kontinuerligt till skillnad 

från Douglas (1970) statiska syn på kultur. 

 

En annan viktig aspekt är att inställningen till hudvård är åldersbetingad, vilket blir väldigt tydligt i 

min undersökning med deltagare från 20-36 år 66. Överlag kan jag skönja en mer avslappnad och 

distanserad hållning med ökad ålder och ett skifte i fokus från yta till innehåll, vilket i och för sig 

inte är förvånande. Maja berättar att hon började sminka sig som 12-åring: ”På den tiden var det ju 

mycket just ytligt liksom - det hade ju väl att göra med att jag inte var nöjd med mitt utseende”. 

Idag kombinerar hon sminkintresset med ett förhållandevis nyfunnet hudvårds-intresse och tycker 

att hennes tankesätt har utvecklats. Hudvård är egentid som hon mår bra av. 

Doris berättar om sin första reaktion när hon såg min efterlysning i B&B om att jag sökte deltagare 

till min uppsats. I media är diskussionen som sagt väldigt polariserad; det saknas nyansering:  

Det här känner jag själv att jag saknar eller vill prata mer om eh komplexiteten, för det känns 

himla så här... antingen är det nån som så här: det här [hudvård] är nåt kvinnligt, superytligt, dom 

kan liksom inte... dom har ingen koll på nåt! Det avfärdas liksom som något ytligt eh.. eller så 

har vi det andra där det bara är superomfamnande och helt plötsligt så är det så här botox och allt 

möjligt eh […] eller så här; vad gör det för oss med icke-vita kroppar att plötsligt exotifieras på 

det sättet där alla bara vill ha så hära.. eh… glowet som finns? 

 

                                                      
66 Doris, 36 ligger egentligen åldersmässigt på gränsen för en studie som handlar om Millenials men hon var väldigt 

påstridig om att få delta. Dessutom bor hon i Malmö, liksom Angie, den yngsta bland respondenterna, vilket gav mig en 

möjlighet att träffa båda. I sammanhanget har Doris haft rollen som en slags Trickster.  
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Jag återkommer till det omtalade glowet men först en redogörelse för hur det kom sig att de unga 

kvinnorna började intressera sig för hudvård. Utifrån svaren på min inledande fråga i HYenorna, 

kan forskningsdeltagarna antydningsvis delas in i tre grupper.  

 

1. Medicinska anledningar 

2. Sociala mediers inflytande 

3. En förändrad relation till makeup 

 

Gränserna är givetvis inte hårddragna. Många som lidit av hudåkommor har t ex hittat 

behandlingsformer genom att följa icke-vita You-tubers67 och/eller fått hjälp via separatistiska 

Facebookgrupper som B&B. Nedan illustrerar jag i turordning de olika ingångarna med citat.  

 

Medicinska motiv eller ”problemhy” i tonåren i form av olika hudsjukdomar (t ex acne) är ofta ett 

intro till hudvård liksom pigmentfläckar, vanligt förekommande bland woc. Efter att kvinnorna fått 

bukt med huden har de ”bara fortsatt”, antingen av rädsla för att åkommorna ska återkomma om de 

upphör med sin rutin, eller för att synen på hudvård skiftat till något de gör för sig själva och inte 

för någon annan. Alex, som i första hand gillar smink, började behandla hyn i samband med 

hormonförändringar under sin graviditet. Hon är en av de få undantagen som ser hudvård som ett 

nödvändigt ont för att ”återställa” sin hy. Egentligen orkar hon inte hålla på så mycket som hon gör: 

”Jag har en 7-stegsrutin, men helst hade jag velat ha typ 3 steg, och då med grejer som verkligen ger 

mig tillbaka min porslinshy jag förr var så stolt över!” För Alice har hudvård gått från en besatthet 

av att vara ren och se resultat: ”Jag hade en kalender jag räknade ner i till det gått ett visst antal 

dagar, tog bilder hos läkaren varje gång” - till något hon inte måste göra utan tycker är kul, mysigt 

och unnar sig själv. 

 

Överlag finns det en tydlig fixering vid just renhet som att helst inte ha synliga porer i ansiktet. Det 

är även eftersträvansvärt att vara återfuktad och ”glowy”, d v s att ha en särskild lyster som gör att 

en ser fräsch och nytränad ut i enlighet med hälsotrenden samt att huden känns mjuk. Alice påpekar 

att det är ”jättemärkligt att snubbar får utrymme att vara lite snuskiga typ eh.. medan tjejer alltid ska 

vara rena och fräscha”. Samtidigt omfattar renhet och orenhet två av de mest grundläggande och 

motsatta definitionerna av kvinnlighet (Rosaldo 1974) och upprätthåller sociala gränser (Douglas 

1970). Att se ren och porfri ut härstammar troligtvis från den asiatiska skönhetstrenden K-beauty 

men även från den utbredda användningen av ansiktsfilter på sociala medier som Instagram (en 

                                                      
67 En person som blivit känd genom sin Youtube-kanal där hen i detta fall lägger upp tutorials (handledningar) i hur en 

kommer till bukt med specifika hudproblem. 
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företeelse som lyfts i nästa kapitel). Det visar på att skönhetsidealen förändras och att något som 

tidigare var accepterat (eller som passerade obemärkt) plötsligt betraktas som något orent, som 

”matter out of place” (Douglas 1970). Följande citat visar hur hudvårdspraktiken skiftat från en 

medicinsk blick och ett tvång (att bota en hudsjukdom) till en kosmetisk blick (Wegenstein & Ruck, 

2011) eller det Edmonds (2008) refererar till som estetisk hälsa.  

 
Hudvård är ju egentligen att tvätta ansiktet och det vet man om att man måste göra såna saker eh 

jag började tidigt, jamen vid tonåren, i puberteten eftersom jag hade aknebenägen hy så det var 

mycket av den anledningen eh det var inte ett intresse utan det var ett måste…men sen i och med 

att det lugnade ner sig eh då har ju rutinen suttit kvar […] Till en början var det liksom att lugna 

ner huden…och då var det medicinskt och nu är det liksom att ”perfect the skin” liksom…och då 

blir det en helt annan grej liksom - det blir en helt annan typ av produkter. (Rakel) 

 

Jakten på ”perfekt hy” och ”det rätta glowet” visar på ansiktets symboliska laddning och speglar 

idén om att jaget och (framförallt) kvinnokroppen ständigt kan transformeras till det bättre i en 

make-over-kultur där processen eller blivandet är i fokus (Jones 2016). Celina skriver i Hyenorna 

att hon ändå föredrar trenden med hudvård och ”glow” framför föregående makeup-hype med 

överdrivet mycket smink: ”Man vårdar och tar hand om sin hud så det är något hälsosamt enligt mig 

och så småningom kanske man inte känner behovet av så mycket grov smink?” Hon påstår sig även 

ha en mer ”vänskaplig och kul” relation till smink sen hon började med hudvård: ”och inte typ… 

shit måste ha foundation för att täcka och gömma min hy, eh.. som det var innan när jag hade 

mycket acne”.  

 

Sen har vi kvinnorna som hittat till hudvård via sociala medier, vilket jag noterar är vanligare hos de 

lite äldre. Detta ”sena uppvaknande” beror devis på en bredare representation på sociala medier, 

något Doris, 36 skriver i HYenorna: 

Jag började röra mig i hudvårdsgrupperna [på Facebook] ungefär samtidigt som jag började vara 

med i andra separatistiska grupper. För mig är dessa intimt förknippade med varandra. […] Det 

var så många år utan representation och utan ens rimliga produkter att det nu känns som att jag 
numera har tillträde till en värld som tidigare var helt stängd för mig. Alltså. Hudvård och att nu 

enkelt hitta smink som passar, att se andra svarta i reklam och KUNNA utbyta erfarenheter med 

andra svarta om vilken/vilka foundations/etc/etc har verkligen varit en grundbult i detta intresse.  

 

I min intervju med Doris uttrycker hon även hur imponerad hon är över dagens unga feminister: 

Personerna som är födda på 90-talet som är så himla on point… asså dom som är feminister är så 

otroligt medvetna om ras…dom har liksom kommit rakt in i intersektionaliteten på nåt sätt för att 

det är den feminism som dom har fostrats i medan jag som är född på 80-talet har fostrats i nån 

slags så hära 70-talist-feminist kvinnohistoria... 

 

Rosario, 32 skriver i HYenorna att hon började med hudvård 2017 när hon blev ”addad på Beauty & 
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Bullshit”. Först var hon chockad över att folk brydde sig om saker hon ”ej kunde ana fanns att bry 

sig om” men ju mer hon översköljdes med information desto mer benägen blev hon att testa. Idag 

älskar hon hudvård: ”Jag lovade mig själv att börja tvätta av sminket ordentligt och börja ta hand 

om mig själv. Det hela blev succé”. Hon tillägger att hon alltid varit en ”effektiv person” men ”att 

bara slow it down, om ens för 10 min och sminka av och smörja in med olja och krämer eller 

ansiktsmasker” har hjälpt mycket.  

Slutligen finns det ett fåtal som i första hand är intresserade av smink men som insett att en ”bra 

hudvårdsrutin” är grunden. Här platsar även tidigare nämnda Alex. Min yngsta respondent (som till 

skillnad från Alex är positivt inställd till hudvård), började sminka sig vid 13 år men i och med att 

hon fick utslag, började hon med hudvård. Angie, 20: 

Eh.. jag tror att dom flesta feminister håller med om att man ska få göra vad man vill med sitt 

utseende och så om man vill sminka mycket eller ingenting alls… men ändå det här med att man 

ska typ kunna stå emot pressen att sminka sig själv |…] Då kan det vara som ett alternativ för 

dom, eh… att ändå liksom känna att man tar hand om sig själv men inte lika mycket för nån 

annan. Att hudvård blir som ett alternativ för smink typ. […] Jag tänker om man typ ser ovårdad 

ut att folk tänker att man kanske är lat eller smutsig eller så […] jag tror att folk tänker att man 

har typ som ansvar som tjej… att när man typ blir tonåring börjar man ta hand om sig själv och 

sitt utseende mer… Du börjar typ ha liksom ditt eget smink eller dina egna hudvårdsprodukter 

och så… och då har man typ det ansvaret att se vårdad ut. 

 

De sista raderna om att ta över ansvaret påminner delvis om studien där unga flickors make-up-

användning tolkas som en modern övergångsritual till vuxenlivet (Fosse-Gomez et al. 2012). Angie 

menar att hudvård i förlängningen är ett alternativ till smink eftersom tjejer ofta blir skambelagda 

om de har för mycket smink: ”Man är typ fejk eller bryr sig för mycket om utseendet eh.. man ska 

vara så hära naturligt snygg…det är mycket viktigare och så...”. Angies uttalande leder tankarna till 

hora och madonna-dikotomin kopplat till orenhet respektive renhet. På senare tid har hon börjat 

använda mindre smink. Hudvård har gått från något mödosamt till self-care och ett intresse som hon 

kan ”bonda” med sina kompisar över utan att ”straffas”: ”Just det hära att det inte syns utåt så att 

när man gör det eh… känns det mycket mer som att man faktiskt gör det för sig själv”. 

 

4.1 Hudvård som hälsa och self-care 

Merparten av kvinnorna betraktar hudvård som en investering i sin hälsa. Till skillnad från makeup 

tvättas inte krämer, serum och syror bort utan ”sjunker in i hyn med sina verksamma ingredienser”. 

Celina säger att hon ser sin hudvård som ett vapen hon kan skydda sig själv med. Hon menar att det 

är lite finare att investera i hudvård än att lägga mycket pengar på något ytligt som smink: ”Jag får 

ju ändå ut något av min hudvård; jag själv har ju mått bättre av den och jag har förbättrat min hy”. 

Även Rakel understryker att hudvård inte är ”shameande” på samma sätt som smink eftersom ”det 
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inte syns”. Det är bara när människor frågar som hon berättar och de som frågar är ofta intresserade 

av att veta vad hon använder för produkter så ”då spelar det ingen roll”. Ändå ger hon uttryck för en 

dubbelhet i sin syn på utseenderelaterade praktiker i likhet med de flesta respondenterna: 

Om du tittar på mig... jag mår bra av att liksom få en paus, stå där och varva ner men jag gillar 

inte det riktigt, mycket för att.. amen det blir så...företag är så himla bra på att kapitalisera på 

sådana rörelser ….Jag tror att det finns en koppling där - jag tror att self-care är viktigt, jag tror att 

hudvård och self-care är eh… har blivit lite synonymer… men… jag tycker inte om det riktigt.   

 

När jag frågar varför hon inte slutar, svarar hon att hon alltid kommer att behöva tvätta och smörja 

in ansiktet. Hon hade kunnat nöja sig med en grundläggande tvätt och kräm men vill inte:  

Asså jag var t ex precis bortrest i en... lite mer än en vecka och då tog jag inte med ... alltså jag 

kunde inte ta med vätskor på flyget.. och då hade jag bara ansiktstvätt och kräm och det gick men 
jag såg ju skillnad på min hy så när jag kom hem så vart det ju direkt att jag körde på nån.. asså 

nåt exfolierande68… Det är ju framförallt för att jag ser en skillnad, asså JAG ser en skillnad. 

 

Alices relation till hudvård har blivit mer hälsosam i och med att målen har förändrats med åldern: 

Förr mådde jag dåligt över hur min hud såg ut […] jag har inte lika stort behov av att förändra 

den nu... jag gillar den så som den är eh det är klart att man vill att den ska vara återfuktad eller 

whatever för då känner jag att jag mår bra...mer så än att jag har en hets över av att jag är snygg 

om min hud ser ut si eller så… Gud det här kanske lät knasigt! Förr kände jag att jag inte var 

snygg om jag hade finnar eller om jag var torr. Nu känner jag att jag är snygg oavsett men det 

känns skönt om jag återfuktar. Idag tycker jag att den är hälsosam, men samtidigt, jag vet inte… 

 

Rosario lyfter hälsa som en statussymbol och att huden reflekterar en hälsosam livsstil:  

Jag tror att hela den här grejen hänger samman med att du ska vara liksom... jamen hälsosam och 

att huden blir ett tecken på att du är det… det är inte inne liksom att…amen att bli full 5 dar i 

veckan och liksom att jamen.. se alldeles sliten ut för att du festar för hårt ja men hela den 

här ”rock”… förut kunde du liksom vara en härlig rockstjärna och se jävligt sliten ut liksom och 

ha pondus eh men om du festar 5 dagar i veckan så måste du absolut hitta en bra ansiktskräm 

eller en botox eller nånting så att du (skratt) nämen så.. kan få dig en fix på det sättet, det skulle 

inte vara accepterat på samma sätt… eh är min uppfattning. 

 

Rosario framhåller det positiva med hudvård och sin avslappnade approach (samtidigt verkar hon 

ha ett behov av att ”kompensera” om hon gör ”fel”): 

För mig är det bara positivt laddat, det är bara ett sätt för mig att varva ner och när jag verkligen 

inte har tid så är det så.. och då rationaliserar jag bort det, men mer att jag ser det som eh… amen 

tid för mig själv som jag vet är jättebra, lite som träning. […] Igår hade jag liksom tvål i ansiktet 

för att jag orkade liksom inte med alla steg så jag kände att nu vill jag bara få bort makeupen och 

sen gå och lägga mig eh och då vet jag att det går snabbast med tvål för att jag har ett för dåligt 

rengöringssätt just nu eh som jag ska åtgärda eh ja… och så gjorde jag det och så kompenserade 

jag det istället det med extra mycket olja och feta krämer, eh typ. 

                                                      
68 Avlägsnande av döda hudceller från hudytan. 
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För Angie är kontinuiteten viktigare: ”Asså, jag tar ju inte jätte mycket tid på det men det är nånting 

jag gör varje morgon och kväll”. Hon skulle inte vara bekväm med att missa sin rutin eftersom hon 

lagt mycket pengar på produkterna. Wendy upplever framförallt att det finns en koppling mellan 

hudvård och psykisk ohälsa. Det faktum att det har blivit mer ok att prata om psykisk ohälsa bland 

den yngre generationen, tror hon på något sätt går hand i hand med hudvårdstrenden. Hon berättar 

att hudvård blev mer av en flykt för henne när hon var deprimerad: ”Att få sitta och gå igenom min 

rutin av toner, serum, kräm, olja o s v var så skönt och ångestdämpande”. Efter sin krasch i höstas 

insåg Wendy att hudvård är det hon älskar och vill jobba med för att hjälpa andra att hitta lugnet i 

att ta hand om sig själva och tillägger:  

Jag gjorde typ massage på min mamma igår lite så hära… la lite hudvård på henne och efter en 
halvtimme var det liksom som att se en helt ny människa liksom... asså hon blev liksom bara så 

himla glad och kände sig väldigt stark och typ fri på något sätt… att bara bli omhändertagen! Så 

att det tycker jag också är jätteviktigt att tänka på. Det handlar liksom inte bara om utseende och 

ideal utan det handlar om att må bra i själen. 

 

Dessa exempel anknyter till Perrys studie (2015) om hur unga människor omformulerar påhittade 

utseende-ideal till hälsoideal för att få sin makeup-användning att framstå som autentisk och något 

de gör för sig själv, liksom för att rättfärdiga en ytlig praktik. Mina respondenter framhåller dock att 

hudvård är mindre ytligt är makeup och betonar den omvårdande aspekten. Här vill jag inflika att 

autenticitet ju också är en konstruktion (Vannini & Williams 2009 red.). Föreställningen om naturlig 

skönhet bör problematiseras i förhållande till autenticitetsbegreppet, dels som en affektiv erfarenhet 

där individens känsla av autenticitet betonas som motiverande faktor (till att hålla på med hudvård) 

och dels autenticitet som en social överenskommelse inom hudvårdskulturen. Apropå skiftet från 

makeup till hudvård är den generella uppfattningen att hudvård är ”mer naturligt” och ”socialt 

accepterat” samt ”mindre stigmatiserat”. Self-care är något du gör för dig själv. Hudvård är 

dessutom mer diskret. Även om det inte går att förneka att det i grund och botten är en 

skönhetspraktik, framstår resultatet som en mer naturlig skönhet; något en inte har kämpat sig till.  

 

Frågan om autenticitet dyker även upp hos tidigare nämnda Craig (2006) och hennes ambivalenta 

uppfattning om skönhet som kapital. I likhet med Bourdieus (1984:190) uppfattning att skönhet 

negligerar sociala rangordningar, problematiserar Craig skönhet som ett oförtjänt kapital. Samtidigt 

menar hon att ett attraktivt yttre måste se oförtjänt ut för att betraktas som autentiskt: ”If beauty is 

ever capital, it is a somewhat stigmatized capital. It must appear unearned if it is to be authentic, as 

opposed to purchased, beauty. Nonetheless it is a suspect form of capital because it is unearned. It is 

bodily amid a culture that places the body below the mind” (Craig 2006:174). Paradoxalt nog blir 

strävan efter ”autentisk skönhet” via hudvård som en slags överlagd konsumtion (Bourdieu 1984) 
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och en del av make-over-kulturen (Jones 2016), i själva verket mer kultur än natur/kropp medan 

self-care-aspekten mer handlar om att ”må bra i själen”. Jag har redan varit inne på ansiktets 

återspegling av jaget och personligheten (se Featherstone 2010). Det (till synes) bara (osminkade) 

ansiktet som trendar just nu, blir en symbol för autenticitet liksom för att uppvisa att en inte har 

någonting att dölja69. Att eftersträva vad som för tillfället anses vara ”bra” hy i en specifik kulturell 

kontext blir även ett sätt att ackumulera symboliskt kapital (Bourdieu 1984) som kan konverteras 

till andra sorters kapital och underlätta social mobilitet (Featherstone 1991; Edmonds 2008). 

 

Sammanfattningsvis är sambandet mellan hudvård och hälsa central hos de flesta vilket 

inkorporerar hudvårdstrenden i den samtida fixeringen vid hälsa.70 Avslappning och self-care 

återkommer som drivkrafter, vilket kan ställas i relation till resultaten från studien om franska 

kvinnors relation till skönhet och åldrande (Azoulay et al. 2015). Ett naturligt utseende 

och ”attraktiv” hy anses även här som incitament medan avslappning hamnar längst ner bland 

anledningarna till att ta hand om sin hy (2015:90). Det kan bero på kulturella skillnader som att 

svenskar överlag (i synnerhet yngre personer) är mer mottagliga för trender71 och på studiernas 

olika ålderssegment och omfattning. Men kanske framförallt på att mina forskningsdeltagare är 

aktiva i feministiska online-forum som kan sägas konstituera en subkultur (se kapitel 5). 

 

Hur som helst verkar det finnas en holistisk förståelse för hudvårdens innebörd även om det inte 

uttrycks i sådana ordalag. Därför reagerar jag på Abas inställning till hudvård och hälsa. Hon 

noterar visserligen att hennes hy tidigare reagerat starkt när hon ätit och druckit dåligt eller rökt 

under en längre period men i övrigt ser hon hudvård och hälsa som två skilda saker. Aba skiljer sig 

även från majoriteten i det att hon inte vill sammankoppla ras och genus i sin hudvårdspraktik. I 

Hyenorna skriver hon ”Min hudvård är kopplat till min kvinnlighet, inte rasifiering”. Könsåt-

skillnaden är ju en av postfeminismens utmärkande drag (Gill 2007) vilket också kommer till 

uttryck i definitionen av mjuk hy som en kvinnlig könsmarkör (se Ahmed & Stacey 2001:1). Aba 

tillägger: ”I de situationer där jag behövt kompensera för min blattighet har det för mig handlat om 

att klä upp mig och förändra mitt språk. Inte nåt med min hudvård”. Hon poängterar att 

föreställningar om ”naturlig skönhet” ofta utgår från vithetsnormen och att det är en kvinnofälla. 

                                                      
69 Enligt sociologen Celia Lury begränsas kvinnors experimenterande, bevarande och/eller manipulerande av sitt 

utseende alltid av det faktum att deras identiteter definieras mer utifrån hur andra (särskilt män) ser dem till skillnad 

från män, vars självuppfattning är mindre beroende av andras åsikter och förväntningar (1996:152–155). 
70Jag kan inte låta bli att tänka på någon slags hudens och/eller hudvårdens motsvarighet till ortorexi; en fixering vid en 

hälsosam livsstil med fokus på träning och nyttig mat (Bratman & Knight 2000). Besattheten av slät, trendriktig och 

kanske framförallt välmående hy hos de självutnämnda hudvårdsnördarna skulle i så fall benämnas dermarexi, om 

intresset tangerar ett ohälsosamt beteende. Jag återkommer till denna aspekt av hudvård i samband med den 

konsumtionshets som många av mina respondenter förknippar med just hudvårdskultur på sociala medier. 
71 Här syftar jag på hudvårdstrenden som marknadsförs som self-care. 
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Utifrån iakttagelser på sociala medier och min personliga intervju med Aba, tolkar jag det som att 

hon har ackumulerat omfattande kulturellt och socialt kapital via sin utbildning, sitt yrke och sitt 

samhällsengagemang. Som icke-vit kropp har hon (ändå) lyckats göra en klassresa i ett vitt 

majoritets-samhälle och positionera sig både on-line och off-line (Bourdieu 1984, Ahmed 2006). 

 

4.2 Skönhet och utseendehets i förhållande till (post)feminism 

Huden verkar tjäna ett tydligt syfte med sin inneboende potential till perfektion och blir närmast ett 

slagfält för klassiska binära oppositioner inom antropologin som renhet/orenhet, natur/kultur, 

känsla/förnuft, privat/offentligt, subjekt/objekt, kropp/själ, aktör/struktur etc. Här vill jag återvända 

till Bourdieu (1984) eftersom jag anser att hans teori om skönhet som en ”farlig rest” kommunicerar 

med Douglas (1970:188) princip om att den ”farliga” gränsöverträdelsen kan vara konstruktiv. 

Följaktligen kan skönhet i bemärkelsen ”oordning” medföra privilegier för någon som annars inte 

skulle omfattas av en gynnad position. Ett attraktivt yttre kan fungera som ett imaginärt fordon för 

en uppåtgående klassresa för personer som inte har samma tillgång till de mer formella vägarna för 

social mobilitet (Edmonds 2008:158). 

 

Jag har redan berört den svårlösta konflikten inom feminism om huruvida kvinnors skönhets-

praktiker ska betraktas som något de gör för sin egen skull eller p g a samhällets normer (se 

Brownmiller 1984). Samtidigt frågar jag mig själv om det verkligen är rätt att ifrågasätta varför 

mina forskningsdeltagare i egenskap av feminister håller på med hudvård när det är en aktivitet som 

uppenbarligen får de flesta att koppla av och må bra? Är det inte att fastna i (den vita) andra vågens 

feminism som reducerar all form av skönhetspraktik till patriarkalt förtryck? Uppenbarligen är detta 

en inre konflikt som alla är medvetna om och vana vid att ”bemöta”. Merparten av kvinnorna har 

inställningen att hudvård varken är feministiskt eller antifeministiskt eller att ”allt en gör som 

feminist behöver inte vara feministiskt”. Wendy uttrycker det så här:  

Jag tror att det är viktigt att se skillnaden på det strukturella och det individuella... individuellt så 

tycker jag att det kan vara en feministisk handling med hudvård, definitivt, jag tycker att man... asså 

att prioritera sig själv på olika sätt är ju en feministisk handling när man bor i ett sånt här samhälle 

[…]. Men så klart när man kollar på det strukturella då är det ju eh då blir det svårt att se hudvård 

och allting som har liksom med skönhet att göra på nåt sätt eh… att se det som feministiskt… 

 

Angies reflektion visar också på en ambivalent hållning. Hon växlar mellan att vårda sitt utseende 

för sin egen skull och för att det finns en yttre press och/eller trend att se ut på ett visst sätt: 

Eh… jag tror att typ med allt när det kommer till så hära nya trender och utseende för tjejer…..man 

måste typ alltid reflektera över det eh […] är det bara för att en massa företag kan tjäna pengar på 

att göra kvinnor osäkra? Eh det känns som att man måste typ amen ta ett ansvar i det men... som 

jag ser det är hudvård… eh, asså jag tror att det alltid är dom här två sidorna, att det är pressen och 
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sen att det är kul men.. jag tror att det är nånting man kan ändå vända och göra till sitt eget. 

 

Återigen betraktas hudvård som ett mer ”legitimt” sätt att som feminist anpassa sig till 

skönhetsidealen. Alice ser däremot ingen koppling till feminism trots att hon resonerar likadant 

kring hudvård som något hon har för sig själv:  

Om kvinnor upplever att dom känner sig empowered av sin hudvårdsrutin så är ju det svinfett.. 

jag är all for it... det känns också som att man ska vara feminist i liksom allting... jag och mina 

kompisar har pratat mycket om att det är svår att ta alla kamper hela tiden... och att det då kan 

vara skönt att hudvård inte måste vara en kamp... om man inte väljer det... att det kan bara vara 

någonting som man har för sig själv. 

 

 

Mina respondenter nämner ofta utseendehetsen i förbigående men jag upplever en generell ovilja att 

tala om skönhet som motiv till att ta hand om sig själv och sin hy. Det kan bero på att jag själv inte 

leder samtalen i den riktningen men också att kvinnors hy redan i så hög grad associeras med deras 

attraktionskraft. Jag hör ursäktande kommentarer som ”Asså det låter väldigt fåfängt men jag mår 

ju bättre när min hud mår bra”. Det talas om hudens textur, elasticitet och ”ungdomshetsen”; att 

vara ung, fräsch och ”glowy” och i den kontexten framstår hudvård bland Millenials som en 

preventiv strategi mot ålderstecken. Samtliga betonar vikten av att ”skydda” huden mot solen; 

naturens största bidragande faktor till rynkor. Att fokus ligger på att förhindra (den naturliga) 

övergången till ett rynkigt ansikte är i sig paradoxalt i en kontext där det naturliga och autentiska 

upphöjs. Men för kvinnors åldrande gäller som sagt en annan måttstock (se Sontag 1972). Min 

diskursiva tolkning är dock att skönhet spelar en större roll än vad som uttrycks i direkta ordalag, 

inte minst för att samtidigt som kvinnorna gärna pratar om hudvårdens betydelse (i termer av hälsa, 

avslappning och/eller underhållning) är de tydliga med att påpeka att de vet varifrån 

skönhetsidealen kommer. Med andra ord sammankopplas hudvård och skönhet, om än på ett 

indirekt vis. 

Men det finns undantag som utan omsvep nämner skönhet som bevekelsegrund. Angie upplevde att 

hon inte passade in; hon var varken blond och/eller blåögd som sina klasskompisar eller såg ut 

som ”latinastereotypen”:  

Jag har försökt och jag har inte kunnat vara så hära snygg och se ut som dom andra tjejerna som jag 

alltid ville se ut som, som tjejerna i min klass eh och då var det som att det finns liksom eh det 

känns som att jag upptäckte när jag blev tonåring att det finns en typ av latina som är snygg och 

som är åtråvärd… så jag har liksom mer försökt att bli den istället för att försöka passa in och se så 

vit ut som möjligt… och eh för det kan jag.. och jag känner typ att jag har gynnats mer av det också.  

 

Till slut (bl a genom att färga håret mörkare) blev Angies identitet som latina accepterad. Hennes 

lösning på ”problemet” i den sociala kontext hon befann sig i (skolan) kan jämföras med Douglas 
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syn på renhet/ordning och hur det som inte passar in i ett specifikt klassifikationssystem - ”det 

liminala eller odefinierbara” - måste inlemmas i systemet för att ”oskadliggöras”. 

Nina bekräftar att bilden av ”den naturliga skönheten” grundar sig i att betraktas som vacker utan en 

massa makeup och då måste en börja med hudvård: ”Jag tror verkligen att det [hudvård] bara är en 

förlängning av utseendehets […] jag vill bara vara vacker utan spackel, typ”. Hon är noggrann med 

att samtidigt inte göra för mycket och framhåller sin förhållandevis enkla rutin: 

Max 10 minuter per gång och jag gör samma sak morgon och kväll så det är inte så här jätte-

spexigt liksom… Men det är också för att jag inte vill ha för mycket grejer på mitt ansikte eh för 

att jag är också rädd att jag ska komma ifrån det här eh… jag menar naturliga..? Eller vad man 

ska säga.. eh.. att min hy kommer typ sluta göra sin grej för att jag lägger på en massa... jag 

menar.. för jag tänker att den typ tar hand om sig själv till en viss grad eller att den ska kunna 

göra det eh… det kanske låter konstigt… 

Med tanke på hudens förmåga att ta hand om sig själv (Adler 2017) är Ninas inställning inte konstig 

i en vetenskaplig kontext. Jag tänker även på Douglas (1970:193) och orenhetens skapande kraft, 

vilket hon uttrycker i sin trädgårdsmetafor: ”[A] garden is not a tapestry; if all the weeds are 

removed, the soil is impoverished”. Jorden riskerar alltså att utarmas om allt (naturligt) ogräs 

avlägsnas (läs: kultiveras för mycket) liksom att huden kan urlakas om en går till överdrift med 

hudvårdsprodukter. Nina efterlyser mer fokus på ansiktsmassage och inifrån-ut-metoden d v s vad 

vi stoppar i oss i stället för att ”lägga på en massa produkter”. Motsägelsefullt nog anser hon att det 

känns ”tryggare” att köpa hudvård än att t ex tillverka egna ansiktsmasker; ”Det är så mycket kemi i 

dom produkterna”... det är skitdåligt egentligen.. men jag tänker att det är en massa konstiga ämnen 

som bara får det...slurp… sugas in”. Rädslan för att åldras är återkommande; ”tänk om jag bara 

vaknar upp en dag och ser ut som ett russin!” men att synliga ålderstecken kan förhindras genom att 

vårda sin hy ”i lite lägre ålder”. Ändå är det något som skaver: ”Men varför bryr jag mig, typ?”. 

Nina är medveten om att hon reproducerar ett ”4-ever-young-ideal”: ”Jag ba… kan inte jag var den 

som bryter det här? But I can’t do it alone… I don´t know… det är ju så där... knepigt...” 

 

Aba skriver i HYenorna att hudvård gått från att kontrollera akneutbrott till att underhålla hyn i 

förebyggande syfte.   

Eftersom jag är totalt ointresserad av annat som rör yta som kläder, hår eller smink så har 

hudvård blivit mitt sätt att ”snygga till mig” - typ, det är fett onödigt att spendera massa pengar 

på snygga kläder eller smink om grunden, dvs hyn, är knas men det är också ett sätt för mig att 

pyssla om mig själv och har inget emot att mina hudvårdsrutin tar 1-1,5 h några kvällar i veckan 

för att det är liksom me-time.  

För Aba är hudvård inte ett sätt att varva ner utan ”time well spent”. Hon sticker inte under stolen 

med att hon numera har råd att köpa dyrare produkter som hon anser är mer effektiva. Hennes 

inställning relaterar mer till status och överlagd konsumtion (Bourdieu 1984:281): 
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Jag tycker att dom flesta... behö... eller så här... att ta hand om sin hy till den nivån som t ex jag 

gör.. det är bara liksom konsumtion och att man har överflöd, asså att man faktiskt har pengar att 

kunna lägga på det och dom flesta har liksom inte det... så det är en.. amen ett sätt att spendera 

pengar på, lite så och att självförverkliga sig själv... det blir ett intresse. 

 

Min tolkning är att Abas syn på hudvård sammanfaller med samtidens hegemoniska post-

feministiska diskurs, kritiserad av Gill som en genuskodad neoliberalism och självförtroende-kult 

som avfärdar besvärande känslor som osäkerhet (2017:609). Rosario har en diametralt motsatt 

hållning. Hon påpekar med emfas att hennes övergripande mål inte är skönhetsrelaterade. Samtidigt 

märker hon att huden åldras och hon medger att det händer att hon använder ”en sån dära q10 

antirynk-tightening blabla bla-mask” men det är inget hon lägger mycket pengar på: ”Asså jag 

köper dom på Lidl så jag känner inte att det är liksom en stor och viktig del av min hudvård”. 

 

När det gäller förhållandet mellan hudvårdspraktik och self-care, hälsa, skönhetsideal och en 

feministisk värdegrund, finns det en genomgående ambivalens hos mina respondenter. Det är ett 

ständigt växelspel mellan känsla och förnuft. Denna markanta kluvenhet korrelerar till Vandenbergs 

(2018) term splittrad subjektivitet. Individen kan förvisso välja att hålla på med hudvård eller andra 

skönhetspraktiker men det går inte att undkomma att det personliga valet alltid står i relation till en 

tvingande social kontext: ”Beauty practices are better understood as situated practices in that the 

choices exercised take place within the coercive context of these pressures” (ibid.174). Maja 

reflekterar i dessa banor:  

Hade jag varit den enda i hela världen och jag hade behövt gå ut någonstans och ingen hade sett 

mig, eh.. rent hypotetiskt, väldigt dramatiskt exempel... hade jag sminkat mig då? Förmodligen 

inte. För man gör det ju ändå till ganska så stor mån för andra fast att man tänker att.. jag tänker 

att jag gör det mycket för mig själv.  

Hon tillägger senare att det nog handlar om att hon själv ska känna sig bekväm (i en social kontext). 

 

I Vandenbergs s k situerade praktik finns det även en parallell till fenomenologin och Merleau-

Pontys (2003) tanke om att människan ständigt är inkarnerad i det rumsliga och tidsliga. I och med 

att hon alltid befinner sig i en situation, kan hon aldrig sägas vara helt fri, även om situationen kan 

tolkas på olika sätt och ge upphov till en mångfald av handlingsmöjligheter. Spänningen är således 

central. Hos de flesta pågår det en ständig förhandling mellan individ och struktur, mikro- och 

makronivå, jaget och omvärlden. Å ena sidan är kvinnorna som feminister påtagligt medvetna om 

att skönhetsidealen alltid kommer att skuggas av patriarkatet och kapitalism. Å andra sidan 

betraktas just hudvård som en stärkande och diskret praktik som de kan ”reclaima” och göra till sitt 

eget. Doris försöker navigera mellan hudvårdsintresset och feminism och ser radikala element: 
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Jag kan känna vad det gjort för mig och gjort för andra samtidigt som jag också... amen så här är 

präglad av min samtid kanske, att det också är den här... hur mycket typ fogar vi oss i patriarkatet 

när man också gör sig själv attraktiv enligt normer eller ägnar sig åt… liksom att köpa produkter 

som liksom pressas ut på nån slags marknad, att man konsumerar det istället för att eh… asså göra 

banderoller och göra uppror […] var tar liksom samhällskritiken vägen när man...  när liksom ens 

liv kanske upptas av self-care? Eh.. samtidigt som jag nog också kan känna att det är jävligt radikalt 

att bara så här: fuck it! jag tänker inte ta hand om nån annan! Nu är jag upptagen med mig själv 

liksom eh.. och att som kvinna... inte ta hand om nån annan utan att ägna sig enbart åt sig själv…så 

är det ju väldigt radikalt […] och jag upplever det som en ganska så här stark systemkritik. 

 

När mina respondenter inte betraktar hudvård och att bry sig om sitt utseende som varken 

feministiskt eller antifeministiskt (som vore det något som utövas i ett ideologiskt vakuum) känns 

det nära till hands att applicera Gills (2007) definition av postfeminism som en väldigt 

motsägelsefull diskurs som innefattar både feministiska och antifeministiska element. De unga 

kvinnorna i min studie refererar till sig själva som feminister men när det kommer till skönhet och 

hudvård (self-care) menar jag att de i själva verket anammar en postfeministisk approach72. Här är 

det viktigt att påpeka att postfeminism inte indikerar feminismens död utan ersätter de radikala 

politiska elementen (som framförallt var utmärkande för andra vågens feminism) med ideal som 

individualism, det personliga valet och empowerment. Parallellt kan vi urskilja en utveckling där 

utseendehetsen och den ”ytliga” och (framförallt) iögonfallande makeup-trenden ersatts med 

diskurser om hälsa och en visuellt nertonad hudvårdstrend som anses verka på djupet genom att 

stärka individen.73 Utifrån mina respondenters utsagor menar jag dock att Gill är lite för kritisk när 

hon anser att dagens postfeminism kännetecknas av att dess ursprungliga sensibilitet gått förlorad 

(2017:609). Hon efterlyser en analys som inte endast inriktar sig på kultur och media74 utan även på 

subjektet och postfeminismens affektiva och psykiska karaktär: ”… it [postfeminism] also operates 

on and through emotions and forms of selfhood, establishing and policing ‘distinctive feeling 

rules’… and psychological dispositions” (2017:620). Jag menar att mina respondenter i viss 

utsträckning illustrerar detta postfeministiska subjektet. 

 

 

4.3 En ritual som berör 

Vad vi ser eller hör kan vara en illusion men erfarenheten av autenticitet bekräftas inte sällan genom 

beröring. Följaktligen borde huden i egenskap som det främsta sinnet för beröring åtnjuta en 

framträdande plats. Ändå existerar det en rangordning av sinnena där syn och hörsel ofta får mest 

uppmärksamhet. Enligt forskarna Billy Ehn och Orvar Löfgren är känseln det minst utvecklade 

                                                      
72 Gill understryker dock att det är få som de facto kallar sig postfeminist; termen fungerar mer som analytiskt verktyg.  
73 Här kan jag inte låta bli att tänka på Baudrillards (1981) positiva inställning till kvinnors användning av makeup som 

en slags förställningens konst och om inte själva idén om naturlig skönhet och påföljande hudvårdstrend i själva verket 

är en backlash för feminism (eftersom skönhet ändå är en konstruktion). 
74 Som exempel nämner Gill Sex and the City, Ally Macbeal och Bridget Jones som postfeminismens kanon (2017:610). 
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sinnet i kulturanalysen (2001:138). I vår digitala tidsålder har hudens direkta sensoriska 

varseblivning i allt högre grad ersatts av mobiltelefonen och dataskärmens elektroniska gränssnitt 

när vi ska inhämta kunskap om vår omgivning. Hudens yta brukade vara den plats där världen 

börjar och jaget upphör men nu har den på sätt och vis expanderat och gjorts genomtränglig med 

hjälp av tekniken. Jag har ständigt återkommit till hudens liminala karaktär som individens sociala 

interface. Konsumtionsteoretikerna Patterson & Schroeder (2010:254) summerar det väl:  

Skin reflects the dynamic relationship between inside and outside, self and society, between 

personal identity projects and marketplace cultures. It represents the meeting place of structure 

and agency; a primary site for the inscription of ideology and a text upon which individuals write 

their own stories. This liminality of skin, its in-betweenness and ambiguity, contrive to make it a 

powerful medium for the further exploration of embodied identity and consumption. 

 

Är det möjligen så att huden som både reell och symbolisk gränszon uppmärksammas alltmer i en 

värld där barriären mellan det inre och yttre samt mellan den privata fysiologiska sfären och den 

offentliga digitala arenan upplöses? Flera av respondenterna talar om sin hudvård i termer av en 

viktig ritual som inkorporeras i vardagen. Känslan av beröring betonas genom uttryck som ”klappa 

om sig själv”, ”massera ansiktet”, ”taktil terapi” och ”känna sig”. Rosario skriver i HYenorna: 

 
Minns ett as-kul samtal med killkompis för ca ett år sen när jag som tips på att han va stressad 

småbarnsfarsa med ganska mkt på jobbet ba: "men Oscar - mitt bästa tips är att du måste hitta tid och 

ta mer på dig själv." LOL75. Jag menade fejset. Men det blev en awkward silence. Ahahha. Sen fattade 

han när jag förklarade, jag sa att han kunde göra rakningen till ett sånt moment. Att känna sig, liksom. 

 

Crossley (2004) menar att ritualer fungerar som verktyg för att framkalla fantasier och 

transformativa emotionella tillstånd och exemplifierar med Merleu-Pontys reflektioner över sitt 

egna rituella beteende vid läggdags. Just sömnen skildras som en av de mest extrema 

transformationerna i vårt subjektiva liv (ibid:42) och det är på kvällen, innan läggdags som mina 

respondenter lägger mest tid på sin hudvård. Den blir som en slags övergångsritual mellan två 

dimensioner, verklighet och dröm. Rosario fångar denna passage:  

Det blir ju en tid att varva ner, att släppa jobbet eller hetsen eller vad det nu är som en har burit 

med sig under kvällen så blir det… hudvården blir mitt filter, asså.. mellan verkligheten och min 

sömn, liksom, min kväll, mitt skydd. En meditation liksom.  

 

Jag menar att hudvård kan både ses som en kontinuerlig förnyelseritual (jämförbart med make-over-

kulturen där fantasin handlar om t ex bättre hy ) och en modern reningsritual; att ta sig tid och tvätta 

av sig spåren av vardagens sociala stress för att återställa ordningen och återgå till ett ”naturligt” 

tillstånd innan läggdags. Enligt van Gennep (1960) är själva övergångsritualen ett sätt att lindra 

                                                      
75 LOL är internetslag för Laughing Out Loud (Wikipedia). 
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social oro. Dess olika faser kan även appliceras på hudvård som kvällsritual. Separationsfasen 

motsvarar uppbrottet med vardagen (”släppa jobbet”) medan hudvårdspraktiken utgör själva 

övergången (det liminala stadiet). Utövaren införlivas slutligen i en ny fas; en inre ro som 

kulminerar i sömnen. Huden förkroppsligar liminalitet och att beröra sig själv blir ett sätt att landa i 

sig själv. Jag tänker även på Berger & Luckmans (1967) fenomenologiska analys av olika 

verkligheter. Vardagslivet är en intersubjektiv värld som vi delar med andra via gemensamma 

referensramar s k ”commonsense kunskap” till skillnad från den individuella drömvärlden som ett 

inre rum där en är sig själv (ibid:35).  

 

Douglas kritiserar uppfattningen om utveckling som en evolutionär process från magi, via religion 

till vetenskap och hävdar istället att “primitiv”76 och modern kultur är närmare än vi tror. Båda är 

föremål för ritualer kring ordning och oordning, renhet och orenhet. För Douglas betyder det faktum 

att människan är en social varelse även att hon är en rituell varelse; sociala relationer förutsätter 

symboliska standardiserade handlingar som skapar mening och själva inramningen som en slags 

ordningens befästare (1970:78). Ett exempel som belyser kontinuiteten mellan magi och modern 

kultur är att forskare inom företagsantropologi analyserat marknadsföring som samtidens magiska 

system. Brian Moeran (2014:125) jämför språkets uppbyggnad i annonser för kosmetika med 

mantras i en srilankesisk helande ritual: “As in ritual, advertisers use language in ways that connote 

their power (over beauty) to exorcise the demons of unattractiveness”. För att återgå till Douglas 

(1970:85) menar hon att den främsta skillnaden är att nutidsmänniskans upplevelser är splittrade; 

våra ritualer skapar delvärldar utan någon inbördes sammanhang medan “primitiva kulturers” 

rituella beteenden utspelas i en religiös kontext där helighet kopplas till uppfattningen om helhet 

och ordning; ett symboliskt universum. Utifrån mina respondenters narrativ skulle jag snarare säga 

att ett inbördes sammanhang faktiskt existerar mellan den rituella hudvården och existensen i stort, 

vilket även leder tankarna till Serres (2008) inledande citat om kosmetika och kosmos. Jag skulle 

inte sträcka mig så långt som att associera hudvårdspraktik till religion eller magi men det finns en 

tydlig uppfattning om dess helande och ordningsskapande karaktär. Visserligen finns det inslag av 

en överdriven tilltro när det gäller vissa hudvårdsprodukters utlovade effekt - vilket delvis kan 

skyllas på kosmetikaindustrins förföriska marknadsföring - men överlag är de unga kvinnorna 

oerhört pålästa och kritiska till ”lösningar på burk”. Sammanfattningsvis kan den individuella 

hudvårdsritualen fungera som en övergång mellan olika världar eller dimensioner samtidigt som 

den rituella och omhändertagande aspekten dessutom verkar underlätta existensen i världen (utanför 

badrummet). 

                                                      
76 Jag använder ordet primitiv eftersom Douglas gör det. Här är det emellertid viktigt att understryka att ordet inte har 

nervärderande konnotationer för Douglas. 
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4.4 Vithetsnormen 
Just vithetsnormen sammanhänger förstås med skönhetsideal och symboliskt kapital. Upplevelsen 

av att rasifieras som icke-vit figurerar ständigt i bakgrunden hos många av mina respondenter. Jag 

har redan berört Jablonskis (2006) teori om hudfärg. Sociologen Shyon Baumann menar att det 

inom västerländsk kultur finns en uppsättning betydelser för ljus respektive mörk hy. Ljus hy 

förknippas med olika aspekter av stereotypa feminina könsroller medan mörk hy på motsvarande 

sätt korresponderar med stereotypa maskulina könsroller (Baumann 2008:12):  

 
The concepts of lightness and darkness have strong associations with a variety of qualities that 

have moral connotations. Associations with whiteness or lightness include youth, innocence, 

purity, virginity, vulnerability, and delicacy. Associations with blackness or darkness include 

threat, aggression, virility, mystery, villainy, and danger. Lightness and darkness together 
compose a stable, clear, and well-known cultural dichotomy. 

 

Hudfärg anges aldrig som den främsta anledningen till att syssla med hudvård men flera woc 

framhåller att ”saker de generellt gör med sitt utseende” sällan tillåts vara ”något de bara gör”, utan 

alltid sker i relation till både kön och hudfärg, ett förhållningssätt de upplever att vita kvinnor 

slipper. Doris, som först nu identifierar sig som svart, berättar om sin uppväxt på 80-90-talet i 

Norrlands glesbygd med en vit mamma och en svart (frånvarande) pappa. Jag väljer att ta med 

citatet eftersom det så tydligt belyser dikotomierna renhet/orenhet och ljus/mörk samt erfarenheten 

av alienation; att inte passa in i normen. Som barn hade hon inget begrepp om hudfärg och trodde 

att hon led av en hudåkomma: 

 
Jag kände mig inte svart då samtidigt som jag också präglades av.. asså bilderna som mötte mig 

och personerna som jag träffade var ju vita och jag var ju inte det så… vilket någonstans, tror jag 

har präglat jättemycket mitt förhållande till min hud och hur jag liksom har känt nån sån här... 

avsmak...är väl att ta i.. […] men upplevt att jag har haft så dålig hy på ett sätt som nu.. om jag 

ser mig själv och ser bilder på mig själv... asså.. jag hade ingen akne eller jag hade inte finnar 

asså på det sättet jag upplevde då […] när jag tänker tillbaka på det, så har det varit väldigt 

präglat av det här annorlundaskapet och att jag försökte sätta orden på vad det var.. eh för jag 

kunde inte säga att det handlade om färg eller ras utan behandlade det som någon slags eh så här 
hudåkomma eh för det hade jag orden för liksom. 

 

Doris upplevelse om att ha ”dålig” hy när hon i själva verket ”bara” var svart, inkarnerar verkligen 

uttrycket ”matter out of place” (Douglas1970) i den kontext hon växte upp i. Generellt har jag 

undvikit frågor om hudblekning i diskussionen om hudvård. En av kvinnorna nämner dock att hon 

testat hudblekningsprodukter i försök att bleka ärr:  

Asså tänker man hudvård eh.. tänker man rasifiering.. det blir ju den automatiska kopplingen jag 

gör typ […] Och det är ju någonting jag har liksom kanske provat nån gång eh… men inte för att 
vilja bli ljusare utan för att ljusa upp mina ärr, så det har liksom eh så min hudvård har aldrig 

liksom handlat om det riktigt.. så jag tror inte att det med rasifiering har jättemycket liksom att 

göra med min hudvård faktiskt ... jag tror att jag kommer undan det här med att jag har lyster, det 
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handlar om att jag är brun (skratt) asså, jag får ju faktiskt höra det av vita människor; men Gud! 

Du ser så himla fräsch ut! Och du har sån lyster! Nä, jag är bara svart! Asså! (skratt) 

 

Att Rakel förknippar hudvård och woc med s k ”whitening products” har dessutom vetenskapligt 

belägg eftersom forskningen hittills fokuserat på hudblekningsindustrin77. Notera att hon säger 

”kommer undan” vilket jag tolkar som att hennes hy överensstämmer med rådande trend som 

därmed kan uppfattas som fördelaktig för svarta kvinnor. Även om ”bra hy” primärt handlar om 

andra egenskaper än hudfärg blir hy som kännetecknas av ”glow” (lyster) en statusmarkör som kan 

rubba rasmaktordningen bland hudvårdsintresserade.  

 

Jag har tidigare refererat till Perrys (2015) artikel om spänningen mellan de (socialt) konstruerade 

idealen och individens personliga val att ändå följa dem samt hur skönhetspraktiker rationaliseras 

genom att inkorporeras i diskursen om hälsa. En märkbar skillnad från studien är att när mina 

respondenter uttrycker sig i termer av hälsa och self-care finns det ytterligare en aspekt, nämligen 

hudvård som “coping strategi” i en tillvaro som är dubbelt förtryckande som både kvinna och woc. 

Det är framförallt de svarta kvinnorna som påtalar att det inte finns något alternativ i en kultur där 

majoritetssvenskarna är vita och marknaden är anpassad efter vithetsnormen. I denna kontext blir 

begreppet self-care synonymt med att woc måste hitta sina egna vägar och vara mer aktivt 

uppsökande om de ska få hjälp med för dem specifika hudproblem:  

Man kan ju inte behandla ärr på mörk hy i Sverige - på ljushyade kan man t ex använda laser och 

det är nånting som man kan liksom bli rekommenderad via vården t o m.. eh.. om man har väldigt 

grova ärr, vilket jag hade men det kan man inte göra om man är mörk […] Du måste själv liksom 

undersöka vad det finns för möjligheter. (Rakel) 

 

Maja påtalar att det finns mycket krämer för att dämpa rodnad och åtgärda hudåkommor som vita 

har men knappt några hudvårdsprodukter för t ex pigmentfläckar. Samtidigt påpekar hon något 

viktigt i sammanhanget, nämligen att hudvård ändå är mer inkluderande än smink som mer används 

för att framhäva /ändra sitt utseende efter normen78. Hudvård är inte lika problematisk eftersom torr, 

oljig eller blandhy är tillämpligt för alla oavsett hudfärg. Maja utmärker sig dessutom genom att 

hon känner sig mer autentisk när hon har makeup. Hon tycker att osminkade kvinnor kan vara 

”vackra i sig själva” men kan inte applicera det synsättet på sig själv och förklarar med att makeup 

är väldigt integrerat i hennes vardagsrutin. Senare under vårt samtal framkommer det att hudfärg 

spelar en roll i att hon känner sig obekväm som osminkad i offentliga rum p g a vithetsnormen: ”Jag 

tror att smink på något sätt neutraliserar det för då tänker man att.. jamen det här är en person som 

                                                      
77 Jag refererar till detta i avsnittet om tidigare forskning. 
78 Hon nämner contouring, en sminkteknik för att t ex få näsan att se mindre och smalare ut (läs: västerländsk). 
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ändå tar hand om sig, det här är en person som ändå är civiliserad, det är en av dom bra”. Samtidigt 

har Maja en intersektionell analys och är medveten om just sina privilegier som svart i Sverige: 

Jag rasifieras inte på samma sätt som t ex en väldigt mörk svart person gör.. ehm.. och det finns 

det där begreppet colorism som är väldigt ehm.. påtagligt men som även inom den svarta 

communityn många saknar medvetenhet kring…där finns en slags intersektionalitet bara där... 

eh, privilegiet att vara en ljushyad svart person, som pratar bra svenska, som dessutom har en 

akademisk bakgrund och som socioekonomiskt har det väldigt bra... ett klassperspektiv liksom. 

 

Wendy menar att pressen generellt är större på woc och nämner en ”dubbel bestraffning”. Du 

straffas indirekt i samhället för att du inte passar in i vithetsnormens skönhetsideal och när du 

försöker anpassa dig straffas du av vita feminister; det går inte att göra ”rätt”. Dessutom förväntas 

du vara svart eller icke-vit på väldigt stereotypa sätt i förhållande till hur exotifieringen ser ut. Det 

kan t ex yttra sig i föreställningar om att woc har en jämn hudton eller att svarta inte får rynkor i 

samma utsträckning som vita. Aba kommenterar exotifieringen i HYenorna: 

Jag vet att hela "Black dont crack"-grejen är menat som en komplimang men har tänkt många 

gånger att det bidrar till (ännu ett) skönhetsideal. Tycker snarare att det är dark skin kvinnor som 

fetischeras för sin hy, de porträtteras ofta som att de liksom, blänker. Hela ebenholts-grejen. Och 

östasiatiska kvinnor för sin porslinshy. Eftersom båda också hyllas för sin ungdom […] så bidrar 

det väl också till skönhetsidealet att vacker kvinna = åldras ej. Men ur ett exotifierande perspektiv.  

 

Stereotypifiering leder tankarna till Barths (1969) etnicitetsteori om dubbla gränser samt Kimberly 

Springer (2007:252) som menar att en rasifierad postfeminism innebär “a commodification of 

otherness in which ethnicity becomes spice, seasoning that can liven up the dull dish that is 

mainstream white culture”. Men exotifiering innebär att det måste vara ”rätt” slags krydda för att 

fungera som symboliskt kapital. Doris får t ex reaktioner på att hon har svarta fräknar eftersom det 

inte ”passar in” i den stereotypa bilden av woc. Samtidigt framhåller hon privilegiet att vara mixad: 

Och det är ju också nåt så här jätte eftersträvansvärt vilket också blir så här… asså… jag är bara 

en person som blev född av de här två personerna, jag är inget mer än det liksom […] Det blir så 

här...amen... en viss press att vara så... så jävla snygg liksom…(ironisk ton). Man kämpar på 

(skratt)… och så är man ändå bara en kommunaltjänsteman (skratt).  
 

 

Här går det att applicera Craigs definition av skönhet som en könsspecifik, rasifierad och omtvistad 

symbolisk resurs (2006:160). Hon påtalar att det finns en mångfald av skiftande och konkurrerande 

skönhetsideal som visserligen konstruerats i relation till den hegemoniska vithetsnormen men det 

handlar också om kvinnans sociala positionering (ibid:167). Att vara birasial eller multirasial har 

gått från att betraktas som något kontaminerande, en farlig gränsöverträdelse (Douglas 1970) till att 

- åtminstone i vissa sammanhang - betraktas som exotiskt, d v s attraktivt på ett mystiskt eller 



 62 

tvetydigt vis.79 Rent estetiskt ser jag en parallell till Douglas syn på tvetydighet inom konstens 

domäner (1970:50): ”Aesthetic pleasure arises from the perceiving of inarticulate forms”. 

 

Flera av mina respondenter upplever att de som woc måste se mer välvårdade ut i vita rum (se 

Molina 2010, Ahmed 2011) och ”överkompensera”, inte nödvändigtvis genom hudvård per se men 

genom att vara ”extra vältaliga, extra trevliga och extra snygga” för att inte misstänkliggöras och för 

att få samma bemötande som en vit person. Rosario beskriver hur hon ser på relationen mellan 

hudvård, self-care och att rasifieras som icke-vit: 

 
Nämen så här, i dagens extremt hetsiga samhälle så… här i väst i alla fall framförallt eh så...men 

det blir så otroligt farligt eh.. för bara kvinnor och rasifierade över huvud taget att vistas i den här 

miljön, tänker jag… eh.. du har ju hela den här hetsen på dig själv och så ska du prestera och göra 

så jävla mycket med liksom dom eh träbenen eller vad man ska säga […] det blir ju jävligt 

mycket uppförsbacke […] Att ge dig själv kärlek och respekt och omtanke är det bästa du kan 

göra om du har det utrymmet. Eh och det får man ju hitta sin egen väg att göra.. eh.. det behöver 

ju inte vara hudvård såklart, men för mig är ju det en del. 

 

För Rosario handlar self-care främst om att ta sig igenom vardagen och att inte bli utbränd. Denna 

form av ”coping-strategi” leder tankarna till Ahmeds (2006) teori om icke-vita kroppars utsatthet 

och risk för en nedåtgående klassresa i ett vitt majoritetssamhälle. Ahmed tonar ner den neoliberala 

(individualiserade) aspekten av feminism80 och lyfter self-care-begreppet som både en individuell 

och kollektiv strategi för överlevnad i en förminskande värld. Hennes infallsvinkel kan jämföras 

med Craigs (2006) syn på skönhetspraktiker hos woc som individuella ansträngningar för att hävda 

sitt egenvärde och kollektiva dito för att bekämpa rasismen.  

 

I nästa kapitel tittar jag närmare på de sociala aspekterna av hudvård och den s k hudvårdskultur 

som vuxit fram, inte minst via sociala medier och grupper som B&B. Jag vill tillägga att jag är 

medveten om att det finns en paradox i att jag ifrågasätter klassiska dikotomier för att i stället peka 

på det föränderliga och liminala, samtidigt som jag reproducerar binära uppsättningar genom att 

kontinuerligt använda dem; nu senast genom uppdelningen av den personliga respektive sociala 

huden, när det i själva verket är mycket mer komplext till följd av en ständig växelverkan. Det kan 

förklaras med att vi är fast i språkets välordnade kategoriseringar för att skapa ordning i kaos. Eller 

som antropologen Adeline Masquelier uttrycker saken (2005:23): “So it is perhaps fitting that we 

should choose to contrast the tidiness of our analyses with the messiness of ‘‘real’’ life”.  

 

                                                      
79 Även om birasialitet enligt Hübinette (2017) utmanar dikotomin invandrare/svensk, kan det alltså ur estetisk 

synvinkel betraktas som symbolisk kapital. 
80 En utveckling som Gill också kritiserar som postfeminismens ”gendered neo-liberalism" (2017:609). 
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5. SOCIALA MEDIER OCH HUDVÅRDSKULTUR 

5.1 Bakgrund 

Mobiltelefonen - som ofta skyddas med ett överdrag eller ”skin” -  är liksom ansiktshuden ett 

socialt interface genom vilken vi upplever digitala och materiella dimensioner av världen81. För att 

återgå till Hine (2015), framhåller hon att vi tar vårt online-liv för givet som något banalt och djupt 

integrerat i vår vardag. Det är inget som vi direkt reflekterar över eller betraktar som en tydlig 

gränsdragning från vår off-line-tillvaro, vilket märks i språket. Det är få som t ex säger ”nu ska jag 

ut på nätet” som vore det ett separat rum; antingen kollar vi på specifika applikationer som 

Facebook eller googlar något. Att vara online har blivit en förlängning av oss själva; det Hine kallar 

för ”embodied internet” (ibid:4).  

 

Det här avsnittet kommer framförallt att handla om sociala mediers påtagliga inflytande på mina 

forskningsdeltagare med fokus på Beauty & Bullshit (B&B) - en separatistisk plattform eller 

”community” för skönhetsintresserade unga feminister. Jag skiftar alltså perspektiv på hudvård som 

en individuell ritual i en fysisk dimension till en digital och social dimension för att påvisa ett 

samspel och en kontinuitet mellan dessa olika men - enligt Boellstorff (2016) - lika verkliga världar. 

Kontinuiteten synliggjordes tyvärr inte inom ramen för HYenorna men lyftes desto mer under mina 

intervjuer. Min analys skulle framstå som inkomplett om jag inte inkluderade reflektionerna på vad 

som utvecklats till en hudvårdskultur online. Av de 11 kvinnor jag intervjuat är 9 aktiva i B&B. 

Angie och Nina är medlemmar i andra separatistiska Facebookgrupper.82  

 

En grundläggande undersökning av sociala mediers inflytande ryms inte inom ramen för denna 

uppsats men generellt är mina respondenter positivt inställda. De flesta upplever en större 

representation och valmöjlighet. Doris uttrycker det så här: 

Sen så bygger man sina egna flöden också på nåt sätt […] jag har liksom kompenserat upp 

ganska mycket alla bilder på vita människor som har liksom eh… som kommer in helt o... som 

oombedda (skratt) kommer in i ens liv liksom… och jag känner mig mer typ... normal eller mer... 

representerad och det är jag så otroligt glad och tacksam för. 

 

                                                      
81 Se t ex avhandlingen Skin, Celebrity and online media: Affect and humour on gossip blogs där författaren i sin studie 

av kändisbloggar använder huden som metafor för att visa på att vi inte enbart läser online-representationer av kvinnliga 

celebriteter med blicken utan även genom vår hud: ”Skin enables us to understand online representations not as fixed 

texts on the screen but as dynamic and sensuous interfaces that affect and are affected by that with which they come 

into contact” (Graefer 2013:2).  
82 Nina står i kö till B&B men uttrycker en viss skepsis: ”Jag försöker hålla mig ifrån vita forum, där vita är allowed... 

just för att det är liksom eh jag vet inte…det ger mig ingenting och det är liksom inte så empowering”. 
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Alice nämner också hudfärg som en viktig ingrediens i den digitala hudvårdskulturen: ”..för att den 

har lyft så många... så många andra hudfärger får ta plats.. å att folk är så medvetna.. det känns som 

att det går lite hand i hand typ... om man är intresserad av hudvård”. 

 

Jag har redan konstaterat att hudvård har ökat lavinartat bland unga (framförallt) kvinnor i Sverige. 

Många påpekar att praktiken tidigare förknippades med ”äldre damer som använder 

antirynkkrämer” eller ”något mamma höll på med”; men inte som ett intresse eller för att det var 

kul och avkopplande utan något som kvinnor i den åldern förväntades göra. Idag handlar det mer 

om att unga personer med många följare på sociala medier, s k ”influencers”83 skapat en kultur 

kring just hudvård. Rosario exemplifierar med en svensk på Instagram84: ”Det finns en influencer 

eh Ammie Bramme Sey, hon får ju sjukt mycket uppmärksamhet för sin hud…eh asså hon har 

väldigt eh slät och jämn hud med mycket glow liksom och använder inte ofta smink”. Rosario 

inflikar att hon postade en selfie med en ansiktsmask på Instagram, ”som en kul grej” och att hon 

blev förvånad över hur många frågor hon plötsligt fick: ”det är inte så att man tidigare har brytt sig 

på samma sätt, men nu vill man gärna ha tips”.  

 

 

5.2 Social kontroll och konsumtionshets 

Trots att hy kan vara ett väldigt känsligt ämne, inte minst för den som har ”problemhy”, har det 

blivit mer socialt accepterat att kommentera människors hy oavsett om en därigenom överträder 

människors privata sfär. En av mina respondenter påpekar att ”dålig hy kan ju alla ha nån gång”. 

De flesta är införstådda med att hud får konsekvenser i det sociala och att t ex aknehy förknippas 

med orenhet och misskötsel. Celina som periodvis har acneproblem berättar att hon ofta blir 

”tillsagd” om vad hon borde använda för hudvårdsprodukter trots att hon genomgår medicinsk 

behandling. I likhet med flera av kvinnorna, associerar hon hudvårdskultur med B&B. En negativ 

aspekt är att atmosfären stundtals upplevs som kontrollerande, vilket kan lägga sordin på lusten: 

Ibland skippar jag min hudvårdsrutin, ja det är inte hela världen, alla borde känna så… att det är 

liksom inte så här på liv och död, eh det är där man tar ifrån det roliga om det blir skitseriöst... 

Jag har sett väldigt mycket också på sociala medier när dom lägger upp sina små meddelanden 

med alla sina produkter och ”don’t skip your skin care routine, drink your water” och man ba, 

ok… tack för påminnelsen! […] Men ibland får man så här eh somna med mascaran liksom! 

 

                                                      
83 En influencer är en person som i offentligheten skriver och publicerar bilder om sin vardag, sina intressen m m samt 

inspirerar andra genom sitt uppbyggda förtroende (URL 13) 
84 Jag har tidigare refererat till denna influencer som en av (de svarta) kvinnorna bakom den populära podcasten 

Raseriet. Annars är väl de sedvanliga namnen på influencers som dyker upp i just sammanhanget hudvård/skönhet och 

Instagram systrarna Kardashian och Jenner. 



 65 

Doris raljerar: ”Amen…säger man typ jag använder inte solskyddsfaktor... det är typ som att  

(skratt) det får man inte säga liksom eh det är som man dödat en kattunge!” Många vill gärna 

demonstrera för andra på sociala medier att de är insatta: 

Det känns som att hudvård har blivit lite sådära.. amen kan man inte det så... asså jag vet inte.. det 

är som det är en liten klick med människor eh och sen så vill man gärna berätta för andra vad 

dom ska göra och hur dom ska göra. Jag vet inte... jag kanske tycker att hudvård kan vara 

någonting lite annat än vad som t ex diskuteras i B&B. (Alice) 

 

Jag frågar om hon upplever det som en press. 

Ja, faktiskt! Eh, att nu är det så här man ska göra om man ska vara med och om man ska vara 
fräsch och snygg osv osv. Och man ska göra en söndagsansiktsmask… och man ska lägga upp en 

bild på att man gör den... Samtidigt är det ju ett intresse och folk upplever att dom kanske mår 

bra av det... jag är ju själv med ... asså jag gillar det ju också osv… men man måste ju inte heller!  

 

Alex berättar att hennes hudvårdsrutin blev mer avancerad när hon gick med i olika 

skönhetsgrupper på Facebook: ”Sen så förstod jag att man ska ha en toner, serum och det ena med 

det femte […] asså man blir ju påverkad av alla människor”. Flera talar om ett ohälsosamt 

köpbeteende och en konsumtionshierarki kring kosmetikaprodukter, vilket är paradoxalt när 

hudvård samtidigt sammankopplas med hälsa. Celina som kämpat för att hitta en fungerande rutin, 

stör sig på de ”magiska” universallösningar som presenteras på Instagram: 

Först var det så här empowering men nu är det bara hets att.. shit! alla ska ha perfekt hy och så 

hära… bästa produkterna, bästa hyn och bästa glowet! […] Just Instagram har gjort att hudvård 

verkar så lätt […] och man ba..Nej! asså så lätt är det inte! Det är så individuellt och att folk ser 

det som en sån här… magisk strategi dom lägger upp! 

 

Aba menar att hudvård lätt kan bli elitistiskt: ”Vissa tvättar ju sitt ansikte med tvål men eh.. det kan 

vara lite fult.. fast att det funkar fett bra för en...”. Angie  uttrycker make-over-kulturen och en 

genuskodad neoliberalism (Gill 2017) i ett nötskal: ”Det känns nästan som att man måste typ ha alla 

olika grejer för att få den bra huden.. det känns som att.. eh.. det alltid fattas nånting jag måste 

köpa”. Apropå köphetsen, nämner Maja att hon stött på uttrycket ”villhöver” i B&B, vilket syftar på 

något en vill ha men egentligen inte behöver. Samtidigt poängterar hon att medlemmarna i B&B har 

diskussioner om just köphets. Det är något de själva tar upp på agendan och problematiserar 

”istället för att bara sopa det under mattan”. Jag undrar om hetsen inom hudvårdskulturen inte 

bidrar till ett slags beroende (se Giddens 2000). Wendy tror att det är beroendeframkallande på det 

sättet att en vill följa en trend ”och känna att man är en del av den här kulturen”. Följande citat 

illustrerar kombinationen av köphets, intresse och tillhörighet; att hålla sig à jour med utvecklingen 

inom hudvårdskulturen och underhålla illusionen om att det alltid finns något bättre: 
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Eh nån skriver om den här produkten… nån skriver om den där produkten och ja ba så här.. ja, 

men jag ska testa allt […] Jag har en jävligt bra hudvårdsrutin som funkar bra för mig, jag 

behöver inte så mycket mer, men jag går fortfarande in och läser väldigt mycket.. så som folk går 

in på DN och bara skrollar.. går jag in på Facebook och bara skrollar… Jag går in på Skin City 

och bara skrollar, asså inte för att jag... ska köpa nånting men bara för att ...amen typ läsa vad 

som finns där ute, typ så... Och det är egentligen ja… kanske inte så jättebra välspenderad tid 

eh… Det är ett stort intresse. Det blir ju kul när man också ser resultat, asså så… (Aba) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Abas avsikt är alltså inte i första hand att köpa något. Hennes beteende kan förstås som en affektiv 

investering, d v s en tro på att det kulturella ”spelet” (i detta fall Abas positionering inom 

hudvårdskulturen) är meningsskapande (Bourdieu 1984:86). 

 

Idag finns det en uppsjö av förhållandevis billiga hudvårdsprodukter på marknaden. Det som 

tidigare varit lite av en lyx har (för vissa) blivit norm. Flera av mina respondenter lyfter ändå 

klassaspekten av hudvård, som i följande två exempel: 

Jag minns t ex när jag ville ha hudvårdsprodukter från min mamma så tyckte hon det var för dyrt 

och onödigt för en tonåring eh.. sen blev det mer inne typ.. och nu känns det som att det är 

normen typ, att man har någon typ av hudvårdsrutin. Eh.. jag tror jag kopplar det ganska mycket 

till klass också […] det här med att typ se så hära snygg ut utan att anstränga sig typ, att bara se 

så här hälsosam ut. (Angie) 

 

Jag tänker just klassperspektivet, asså det är klart att det är... vilka tider du tvingas gå upp, vilka 

kemikalier du utsätts för eh om du är lokalvårdare t ex, allt det där.. eller stress över ekonomin 

liksom, det är klart det också sätter sig på huden, det sätter ju sig på din hälsa som helhet eh och då 

kanske du inte har råd att eh så hära "börja varje morgon med en raw juice med rödbetor och 

ingefära och blablabla" och sen lägga Filorgakräm liksom, du ska upp kl 04 och pendla till Arlanda 

för att du ska stå och liksom svinga baggage hela dagen och du ba vänta, jag ska bara liksom köra 

mina tio steg... asså jag ser det som... tid är ju liksom verkligen en klassmarkör också. (Rosario) 

 

Jag vill återgå till den sociala kontrollen i slutna separatistiska skönhetsgrupper som B&B. Även 

om intentionerna är välvilliga och de flesta stöttar och peppar varandra, upplever många av mina 

respondenter att det finns en påpasslighet och vissa föreskrifter som en förväntas följa, eller 

åtminstone känna till som ”initierad” i den sociala kontext som B&B utgör. Detta resonemang för 

tankarna till övergångsritualens anslutningsfas (van Gennep 1960) men även till Douglas (1970) 

som menar att den sociala kontrollen i ett samhälle eller i en specifik kultur kan analyseras genom 

att identifiera vad folk betraktar som orent. Renhet (ordning) och orenhet (oordning/fara) ses som 

symboliska funktioner för att upprätthålla gränser och förstärka normer som medel för att etablera 

sociala strukturer och hierarkier (ibid:46-49).  

Vad beträffar den beskrivna köphetsen, menar jag att B&B är en grupp vars värdegrund 

överensstämmer med postfeministiska övertygelser. Några av de utmärkande attributen är som 

nämnts självövervakning, femininitet som kroppslig egenskap och make-over-kulturen (Gill 2007, 



 67 

2017). Den manliga blicken är förvisso frånvarande i B&B men det existerar en ”peer-övervakning” 

eller en postfeministisk blick som är konsumtionsorienterad och utvärderar kvinnor utefter deras 

förmåga att reproducera hyperkvinnlig femininitet (Evans et al. 2016). Eftersom det existerar 

parallella skönhetsideal (se Craig 2006) och alltså inte någon enhetlig standard att bedöma utifrån, 

jämförs kvinnor istället med varandra. Något som kan vara värt att notera i en separatistisk kontext 

som B&B är att kvinnors utvärderingar och utlåtanden har större effekt eftersom de (till skillnad 

från män) är införstådda med vilka resurser som behövs för att åstadkomma ”framgångsrik 

femininitet” (Evans et al, 2016:108). Som många av mina respondenter har påpekat är hudvård 

ingen billig form av self-care eller hobby, speciellt om en kontinuerligt ska prova sig fram och 

”investera” i kosmetiska produkter i lyxsegmentet. På så vis kan B&B med en konsumtionskritisk 

blick utläsas som ett forum där medlemmarna i viss utsträckning ägnar sig åt det sociologen 

Thorstein Veblen (2007 [1899]) kallar conspicious consumtion (iögonfallande konsumtion) när de t 

ex lägger upp sina produktlistor. 

Den kosmetiska blicken (Wegenstein & Ruck, 2011) begränsas följaktligen inte till det egna 

utseendet. Merparten av kvinnorna medger att de blivit mer observanta på andra kvinnors hy. Alice, 

säger att hon blev mer uppmärksam sedan hon själv började med hudvård. Hon ogillar hur hon tar 

sig rätten att vilja hjälpa till; ”Om dom är lite torra så vill jag rekommendera en kräm eller 

någonting – det hade jag nog inte gjort förr”. Hon fortsätter: ”Asså nu när jag tänker på det så 

kommenterar nog jag och mina vänner folks hud väldigt mycket... jag lägger värderingar i folks 

hudvårdsrutiner och det är det jag inte gillar med den här hudvårdskulturen...”. Jag frågar om de inte 

kommenterar vad folk har på sig (utifrån synen på kläder som en artificiell hud och identitets- och 

statusmarkör). Hon tänker efter innan hon svarar: 

Vi kommenterar nog nästan aldrig vad folk har på sig, det är nog mest hud och hår. Det är 

faktiskt intressant... Gud! Det har jag aldrig tänkt på... Det känns som att eh.. man kanske vill att 

man ska se ut exakt som man gör på sina filtrade bilder eh…asså det är rätt obvious kanske 

men... jag tror att sociala medier kan bidra till att man har en… kanske en bild av hur man själv 

ser ut… som kanske inte är... asså man kanske får för sig att man ser mer jämn i huden ut eller att 

ens porer inte är så förstorade eller whatever… och så vill man verkligen se ut så i verkligheten 

också… för att man gör det på bild.. 

 

Alice uttalande syftar på en utbredd användning av (ofta förskönande) filter på sociala medier, i 

synnerhet när det gäller mobila bilddelningsapplikationer som Instagram. Detta fenomen 

aktualiserar ännu en gång våra föreställningar om autenticitet och vad vi uppfattar som verklighet. 
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5.3 Omtvistade verkligheter 

De flesta av deltagarna i min studie har vuxit upp med internet och säger sig ”ha koll”; de är 

medvetna om att allt de ser på t ex Instagram inte motsvarar (den materiella) verkligheten. 

Samtidigt finns det indikationer på att gränserna mellan dessa parallella världar håller på att luckras 

upp. För att återgå till Alice, ger hon ett illustrerande exempel på hur (digitala) bilder kan förvränga 

självbilden när hon berättar att hennes pojkvän reagerade på pigmentfläckarna i pannan eftersom de 

inte syns på bild: 

Han ville inte förstå att det alltid hade varit så liksom… och så kan jag tycka med många i min 

bekantskapskrets också.. att de frågar.. amen Gud vad är det här för linje jag fått här?  Och jag: 

du har alltid haft dom, det är inga nya linjer… det är bara att du inte ser... man kollar så mycket 

på sig själv på bild nuförtiden... ehm så ja, jag vet inte... Man får en förvrängd bild av sig själv… 
eh ingen går ju runt och ser ut som sin bästa vinkel... till vardags liksom.  

 

 

Celina menar att det är en svår balansgång; att dels hävda att hudvård inte är ytligt eftersom hon har 

gjort det till något eget och ”empowering” samtidigt som hon använder filter på Instagram för att 

utjämna sin hy när hon ska ”presentera sig för omvärlden”: 

Det kanske förmedlar en väldigt falsk bild av hur verkligheten egentligen ser ut.. att man 

egentligen dras lite emellan att försvara sig själv från män som tycker att du är ytlig och liksom 

dum i huvet och en bimbo… och också liksom just den här biten.. eh.. att du kanske inte alltid 

förmedlar en verklig bild av hur du egentligen ser ut dagligen. 

 

 

Alex tycker att det är omänsklig när Instagramprofiler (speciellt kvinnor) inte har en enda fläck eller 

en enda rynka; ”man blir så… liksom digitaliserad, typ... Hon fortsätter: 

Asså.. när man kollar på bilder så ser folk ut som att de har porslin till hud... asså det är liksom 

omöjligt egentligen, att ha så jämn hud […] Folk använder verkligen appar för att jämna ut 

jättemycket. Och det fattar jag väl att man gör men det...  problemet är när man sen tror att 

personer ser ut så på riktigt... och att efterlikna ett ideal som inte existerar... så ja...den delen... 

asså... ser jag ändå mer hos kvinnor än hos män. 

 

Alex erkänner att hon kan få lite prestationsångest av all perfektion. Hon fattar att det skulle se 

annorlunda ut om hon träffade personen på stan. Problemet är att det sällan inträffar. 

 

Att vara medveten om att en bild på Instagram inte alltid återger den materiella verkligheten gör den 

inte nödvändigtvis mindre eftersträvansvärd. För Angie är den perfekta hyn ”typ att se ut som att 

man har foundation på sig utan att man har det”. Hon är väl införstådd med att bilder är 

retuscherade, men, säger hon: ”jag kommer ändå känna att jag vill typ komma så nära det som 

möjligt […] man ska vara typ sitt bästa jag och så… och på nåt sätt så vet man ju att man aldrig 

kommer att bli nöjd för att man kan aldrig bli så dära perfekt”. 
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Reflektionerna ovan är kring Instagram. Det finns en helt annan transparens i B&B i form av en 

social överenskommelse om att medlemmarna förväntas ange vad de har på sig för kosmetiska 

produkter på sin bild 85 och om de använt filter, något som verkar väldigt uppskattat. Jag tolkar det 

som ännu ett uttryck för make-over-kulturen; ett visuellt sätt att demonstrera eller dokumentera 

förbättringsprocessen inför den postfeministiska blicken. Celina igen: 

B&B tycker jag är väldigt bra på det sättet... det e liksom raw, folk kommer och visar en bild på 

sin akne, och grejer.. asså det är liksom inte fejk om man jämför med Instagram […] det liksom 

känns mer.. så här feminism […] därför tycker jag att en grupp som B&B är positivt… inga män 

liksom; det är vår grej. Du använder den kunskapen du har för din egen skull och inte liksom… 

ja.. och du visar verkligheten. 

 

Hon tillägger att majoriteten av oss har dåliga hårdagar och dåliga huddagar och att det måste få 

vara OK; ”det är antagligen den enda lösningen på hela situationen och inte en hets där det bara är 

hud, hud, hud… för då har vi egentligen förlorat kampen”. 

 

I en analys av kvinnornas syn på sociala medier och hur digitala bilder i varierande grad 

representerar det ”autentiska” eller ”verkliga” (läs: den fysiska verkligheten), ser jag en möjlighet 

att applicera Boellstorffs (2016) digitala verklighetsmatris. Genom sin ontologiska approach till 

digital kultur problematiserar han både likheter och skillnader och betraktar inte nödvändigtvis det 

fysiska som verkligt och det digitala som overkligt. Det är olika världar (eller parallella 

verkligheter) som existerar i sig själva med sina egna kriterier för autenticitet samtidigt som det 

pågår ett ömsesidigt utbyte mellan online och offline. När det gäller diskrepansen mellan den 

materiella verkligheten (”physical real”) och den ”artificiella” återgivningen av denna genom t ex 

filtermanipulerade selfies på Instagram, är min tolkning att dessa bilder antingen kan placeras in i 

facket ”digital real” eller ”digital unreal” beroende på ”grids of similitude and difference” 

(2016:388). För att återknyta till Alex citat (”…problemet är när man sen tror att personer ser ut så 

på riktigt...”) är det enligt Boellstorff de facto så personen ser ut i den digitala verkligheten och det 

påverkar onekligen skönhetsidealen; med andra ord är off-line-konsekvenser ett kvitto på realitet. 

Make-over-kulturen innebär just ett kontinuerligt blivande; ett ”state of becoming” (Edmonds 2008; 

Jones 2016) där ett slutresultat (det eftersträvade idealet) aldrig kan uppnås eftersom det ständigt 

förändras, det ligger i begreppets definition. Baudrillard (1981) myntade termen hyperrealitet för att 

beskriva en kultur bestående av tecken och symboler där representation ansågs vara den enda 

verklighet som existerar. Hans världsbild är således inte förenlig med Boellstorffs matris som 

inrymmer fysiska och digitala verkligheter såväl som overkligheter. Kanske är det snarare make-

                                                      
85 Här vill jag ännu en gång understryka att B&B i första hand är en skönhetsgrupp där medlemmarna gärna lägger upp 

smink-selfies. 
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over-kulturens ouppnåeliga fantasi som motsvarar Baudrillards hyperrealitet? Oavsett vilket är det 

en frågeställning att begrunda i en helt annan uppsats.  

 

 

5.4 Kunskap är makt 

Hittills har jag fokuserat på de negativa aspekterna av hudvårdskulturen inom B&B som den av 

många upplevda köphetsen och sociala kontrollen. Men i slutändan dominerar ändå de positiva 

erfarenheterna. Generellt sett verkar det finnas en helt annan medvetenhet bland hudvårds-

intresserade i dagens samhälle vilket sannolikt beror på rådande hudvårdstrend. Alice berättar om 

sin upplevelse av ”vändpunkten”: 

Jag har jobbat på Body Shop jävligt länge och det var någon gång som det helt plötsligt började 

komma in jättemånga och fråga vad det var för ingredienser i olika produkter.. eh.. och det hade 

jag aldrig hört förut.. eh.. eller det var typ inte det folk efterfrågade när de kom in och handlade 

någonting... och det var typ efter där som helst plötsligt så skulle man vara medveten om vad det 

var i produkterna […] jag vet inte om det bara är en trend... den är ju rätt ihållig.  

 

Av de B&B-medlemmar jag intervjuat, understryker samtliga vikten av gruppens informations- och 

kunskapsutbyte samt det kritiska tänkandet men även att få omfamna någonting som annars 

betraktas som ett ytligt intresse. Rakel kallar B&B för ett andrum och tillägger att ”sån transparens 

hade det varit trevligt att ha, liksom i samhället”. Hon förklarar närmare: 

Typ ifrågasättning av varför man gör det man gör, varför köper man det man köper… liksom 

hela det här… du kan inte köpa perfekt hy i en låda , eller i en burk… även om dom marknadsför 

det som det, och att liksom vara  kritisk eh.. till reklam liksom. Dom här människorna som dom 

säger ”amen den här personen som använder den här produkten - kolla vilken fin hy den har”... 

jamen den personen hade förmodligen genetiskt perfekt hy från början liksom... eh.. mer sånt! 

  

Hon är emellertid skeptisk till att den typ av kritiska diskussioner som förs i B&B verkligen skulle 

kunna vara en del av ”den allmänna diskussionen” utan risk för att personer som väljer att hålla på 

med hudvård och skönhet skambeläggs: ”Jag tror att den balansgången inte riktigt funkar… eller så 

här; det känns som att det är svårt att nå […] det är där jag känner att vi ändå någorlunda lyckats i 

B&B; vi kan vara kritiska samtidigt som vi alla gör det ändå. 

 

Aba framhåller att hon via B&B fått en djupare förståelse för hudvård, t ex hur man analyserar sin 

hy och dess behov, hur man kritiskt granskar innehållsförteckningar på produkter och vad som är 

rimligt att förvänta sig för förändringar eller effekter av hudvård. Att ha lagt tid och energi på att 

tillskansa sig kunskap genom att prova sig fram och ta reda på vad som funkar just för en själv, 

verkar vara en form av erkännande som bidrar till (själv)respekt och prestige. Celina förklarar: ”Ju 

mer kunskap du har desto mer makt har du så... nu kan man bara liksom ignorera allt annat, allt vad 
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andra säger (…) det är lättare att liksom eh…sålla bort vissa grejer nu”. Just kompetens i detta 

sammanhang korresponderar med Bourdieus definition av symboliskt kapital; ”the acquisition of a 

reputation for competence and an image of respectability and honourability…” (1984:291). 

Onekligen finns det väldigt mycket att lära sig; hudvård blir som en egen vetenskap och kan direkt 

vara skadligt ifall du inte har kunskap om produkten och vad den gör med din hud. 

 

Doris nämner den befriande möjligheten att få ägna sig åt saker som kodas som kvinnligt inom ett 

kvinnoseparatistiskt rum där det finns en förförståelse och en inte behöver förklara sig: ”Asså den 

gruppen! [B&B] Den gav mig äntligen en kontext på att jag kan vara feminist och att jag kan tycka 

om smink, skönhet och hudvård och att det liksom är OK”. Samtidigt går hon mot strömmen när det 

gäller kunskapsiver. Jag har tidigare (i en fotnot) liknat Doris vid en Trickster, en roll som blir än 

mer märkbar genom hennes (i sammanhanget) okonventionella inställning till kunskapsinhämtning: 

Jag vill inte kunna för mycket heller.. eh.. eller känna någon form av sån här tvång och prestation 

kring det […] att jag måste vara någon slags duktig flicka-person som kan jättemycket om det eh 

för jag är inte så intresserad av det… och jag vill… amen så här...  hålla mig på sidan så att det 

för mig inte blir ett tvång… eh… vidhålla någon slags punkstämning där jag kan så hära… där 

jag kan få vara lite som jag känner. 

 

Doris hållning speglar även den sociala kontrollen i B&B, men hon har inget behov av att delta i det 

”kulturella spelet” (Bourdieu 1984:86): 

Asså finns det möjlighet att tillskansa sig skitmycket kunskap.. eh så kommer det alltid finnas 

pekpinnar tänker jag ... amen så här…jag bryr mig inte om det här tillräckligt mycket... det är 

ingen liksom så här livsstils... asså för mig är det på en sån nivå att jag inte vill eh, vet inte… för 

10 -15 år sen kanske det hade varit jättejobbigt för mig om någon hade skällt ut mig för att jag 

inte använder solskyddsfaktor. 

 

Vad beträffar kunskap, handlar det inte bara om kosmetikaprodukter, hudvårdsrutiner och 

sminktekniker, utan även om den gemensamma värdegrunden: 

Nämen du kan inte bara liksom gå in där och bete dig som att dina konsumtionsvanor eller eh 

dina sminkvanor eller hudvårdsvanor är fria från omvärlden […] det är nog därför jag tycker om 

B&B så otroligt mycket.. eh.. för att det är liksom inte någon form av sminkvaccum…det finns ett 

så stort utrymme för att verkligen så hära ifrågasätta…amen diskutera olika reklamkampanjer ur 

ett normkritiskt perspektiv, vara reflektiv […] jag upplever att det finns liksom mycket positivt 

men också kritiskt att hämta från dom grupperna eller dom samtalen… och att vi också kan prata 

om just stress och överlevnad - jamen på de separatistiska dagarna, asså det är den enda gruppen 

vad jag vet som har separatistiska dagar så konsekvent…att man aktivt försöker ha.. eh... 

synliggöra… och skapa plattformar för eh olika grupper som är icke-norm. Jag tycker att det är 

det som är det feministiska i det liksom, det är inte själva… Åh! Vad har du för eyeliner? …utan 

mer att personerna som samlas där har en gemensam värdegrund. (Rosario) 

 

När jag frågar närmare om de separatistiska dagarna just för icke-vita, förtydligar hon: 
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Helt separatistiskt är det ju inte, men det blir ett försök att skapa en balans i en obalans… och jag 

gillar det. För det blir ett ställningstagande att säga eh… vi tycker att det är viktigt att eh.. att om 

du hörs mindre i samhället ska vi åtminstone, vi ska försöka ge dig en möjlighet att höras mer här 

fast... det du gör egentligen är att inte ge vita eller cis-personer utrymme ju under två dagar. 

 

Här går dock åsikterna isär. Celina anser inte att det är ”riktig separatism” och jämför med 

internationella kvinnodagen: ”Männen styr och stökar till det 365 dagar om året och vi får en dag… 

och det är då vi ger vi lite choklad, å vi stöttar, vi ger lite likes […] Asså det fixar ju inte  

problemet …men det är ju dock bra att det finns där… att vi får synas och höras”.  

 

Det intressanta i sammanhanget är att flera av respondenterna tar upp behovet av ett ”helt” 

separatistiskt forum (för icke-vita) under intervjutillfället. När jag försiktigt påtalar Hyenornas 

existens, är reaktionen antingen lätt besvärad eller förvånad. Att HYenorna aldrig tog fart har 

kanske främst att göra med att gruppen skapades i studiesyfte. Förmodligen uppfattades den som för 

seriös; smink-och skönhetssnacket saknades för att lätta upp stämningen86. Åldersskillnaden mellan 

mig som initiativtagare och de unga kvinnorna var säkert en hämmande faktor samt det faktum att 

vi var så få personer i relation till en redan etablerad, ”hajpad” och mångfacetterad grupp som B&B.  

 

För att återgå till kunskap som maktfaktor, kommer det fram i intervjuerna att B&B bidragit till att 

stärka unga kvinnor och ge dem verktyg för att bemöta rasism och exotifiering. Alice beskriver hur 

hon som ung rasifierad lärt sig att säga ifrån och ta diskussionerna… 

Och det tror jag att hela hudvårdscommunityn och skönhetscommunityn som man är del av... den 

har hjälpt en att liksom känna sig empowered […] jag känner att jag har lärt mig mycket därifrån 

om hur folk känner eh… i vissa situationer när de blir tilltalade på vissa sätt eller hur man ska 

hantera när folk kommenterar en eller ens utseende, exotifierar en… 

  

Alice erfarenhet av B&B anknyter till Craigs (2016) studie om afroamerikanska kvinnor och hur 

deras skönhetspraktiker kan ses som både individuella och kollektiva ansträngningar för att hävda 

sitt egenvärde och bekämpa rasismen. I denna alltför korta (men ändå för helheten relevanta) 

genomgång av sociala mediers betydelse för mina respondenters syn på hudvård, vill jag ännu en 

gång återvända till Gill (2017) och hennes kritik av den nya "självförtroendekulten". Hon menar att 

illusionen att sociala orättvisor kan hanteras genom att ”jobba på sig själv” och fokusera på - för 

systemet harmlösa - personliga egenskaper; "small, manageable, psychological tweaks”, snarare 

underbygger än utmanar kapitalism, neoliberalism och patriarkala strukturer (Gill 2017:618). Men 

utifrån vad som framkommit i mina intervjuer, finns det indikationer på att B&B (som - ej att 

förglömma - utgörs av sina medlemmar) de facto tillhandahåller verktyg för att utmana gängse 

                                                      
86 Mina tankar går osökt till ”bullshitens avdramatiserande effekt”. 
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samhällsstrukturer. Det ”harmlösa” kombineras med ett mer subversivt innehåll som bland annat 

kommer till uttryck i den gemensamma värdegrunden, det kritiska perspektivet och inte minst det 

sociala medvetandet, vilket står i strid med Gills uppfattning om en förlorad sensibilitet. I det 

avseendet är det mycket som talar för att B&B i förhållande till det omkringliggande samhället 

representerar en alternativ hållning. Jag har tidigare antytt att separatistiska online-forum kan liknas 

vid subkulturer. Just i skönhets- och hudvårdssammanhang verkar B&B ha blivit en ”subkulturell 

institution” med sina egna värden, inte helt olika från Thorntons studie av klubbkulturens 

subkulturella kapital (1996). Mina respondenter har pekat på faktorer som kunskap, autenticitet, 

transparens och vad jag uppfattar som en känslighet för komplexiteten. Med andra ord kanske jag 

inte besatt det subkulturella kapitalet för att göra HYenorna tillräckligt intressant? 

 

 

5.5 Kollektiv self-care 

Avslutningsvis vill jag lyfta den sociala och medierade aspekten av hudvårdsritualen i bemärkelsen 

att en individuell och självfixerad akt som sker i det privata ”kommit ut ur garderoben” (läs: ut ur 

badrummet) och flyttat in på sociala medier. Jag har tidigare diskuterat den individuella aspekten av 

hud och hur det finns en tendens att betrakta hudvård ur ett self-care- och hälsoperspektiv. De flesta 

av deltagarna i min studie är dock ambivalenta när det gäller att sammankoppla olika former av 

skönhetspraktiker och self-care med feminism och menar att det antingen finns både feministiska 

och antifeministiska element eller ingetdera. Min tolkning är att denna inneboende motsättning är 

föremål för en postfeministisk analys (Gill 2007:149). Däremot inträffar något när kvinnor samlas i 

en grupp för att dela med sig av och diskutera vad de själva sysslar med framför badrumsspegeln. 

En (i grunden) individualiserad och kvinnligt kodad praktik transformeras till en stärkande 

gemenskap som jag valt att benämna kollektiv self-care. Just det kollektiva perspektivet framhäver 

den feministiska ansatsen. Doris berättar hur sociala medier bidragit till en känsla av att inte vara 

ensam i sin self-care genom att hon (digitalt) kan träffa andra människor och överbrygga det 

”extremt individualistiska synsättet” i att bara göra något för sig själv: 

Amen så här, ok.. nu ska du ta hand om dig själv, det är bra för dig just nu, men det blir också 

ännu mer så här, eh… jag vet inte… liberalt och ensamt på nåt sätt… att man kan mötas i det och 

att det också då blir ett steg ifrån det väldigt individualistiska, som kanske min mamma gjorde […] 

när hon köpte sina krämer, så gjorde hon det i sin ensamhet medans jag eh… kan träffa andra, 

även om det är på en sån här online community.... asså online-gemenskap eh… så finns det ändå 

en annan samhörighet kring det och att det också blir någon form av.. eh amen så här förändring… 

Och sen så, i alla fall för mig så är jag väldigt fast övertygad om så hära… att det personliga är 

politiskt och att det måste vara så, eh… kanske också att det politiska är personligt nånstans 

(skratt) och då tänker jag att det också måste röra alla aspekter av ens liv och ens varande. 
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Att som kvinna ta sig tiden att avskärma sig för att ta hand om sig själv och samtidigt stötta och 

bekräfta andra kvinnor som väljer att göra samma sak (vare sig det sker i en separatistisk kontext 

online eller offline) blir i sig ett uttryck för feminism. Rosario framhåller den kollektiva och rituella 

aspekten av self-care som rasifierad samt vikten av att skapa en kontext:  

Vård av ens yttre har ju många kulturer använt liksom i stärkande eller rituella syften liksom och 

skulle det vara inom ramen för en sån kulturell kontext och att du t ex lär dig att.. vad vet ja.. 

amen så här i min peruanska kultur så flätar du ju håret […] eller i Amazonas så har du ju, asså 

målning i ansiktet, om det skulle vara nåt sånt, i en västerländsk kontext men med dina rasifierade 

bekanta som är från den kulturella bakgrunden, så tänker jag att det skulle vara ett väldigt starkt 

verktyg både liksom så hära separatistiskt och eh… gemenskaphetsstärkande, nästan en 

feministisk handling liksom, om du gör det så eh… men då måste du bygga den kontexten. 

 

Denna kollektiva yttring av self-care är följaktligen en samlande kraft som även fungerar som en 

överlevnadsstrategi, inte minst för marginaliserade grupper, något som explicit kommer till uttryck i 

Ahmeds blogginlägg “Self-care as Warfare” (2014, min kursivering): 

And that is why in queer, feminist and anti-racist work self-care is about the creation of 

community, fragile communities, assembled out of the experiences of being shattered. We 

reassemble ourselves through the ordinary, everyday and often painstaking work of looking after 

ourselves; looking after each other. 
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6. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Huden som köttigt interface eller förkroppsligad liminalitet är både vårt mest personliga och sociala 

organ. Den mänskliga huden kan betraktas som ett levande dokument som reflekterar ålder, 

härkomst, kulturell identitet och hälsotillstånd. Den är som en uniform vi inte kan ta av oss (inte än, 

i alla fall) men som vi har möjlighet att kontrollera och manipulera av olika anledningar. Alltifrån 

hälsa och välbefinnande till normer och skönhetsideal; för att vi själva vill och mår bra av det till att 

det förväntas av oss (framförallt som kvinnor).  

 

Hud är onekligen ett komplext fenomen med åtskilliga lager att dissekera. I retrospektiv hade jag 

kanske vunnit på att begränsa mina frågor till ett specifikt fält inom hudvård istället för att angripa 

ämnet på så många olika fronter. Samtidigt har jag försökt ha så få förutfattade meningar som 

möjligt och närmat mig hudvårdstrenden som ett slags mysterium. Mitt fokus är på unga hudvårds-

intresserade feminister som rasifieras som icke-vita i sitt hemland Sverige. Jag vill lyfta deras 

situerade kunskap och vardagliga erfarenheter av hudvård, både på det individuella och sociala 

planet. Det kan inte nog understrykas att mitt syfte aldrig varit att generalisera kring hudvårdens 

betydelse för just woc. Med tanke på mina respondenters varierande bakgrunder vore det lika 

befängt som att betrakta invandrare som en homogen grupp. Alla motsägelser, variationer och 

ambivalenser gör det dessutom svårt att identifiera evidensbaserade samband mellan orsak och 

verkan. Däremot finns det tendenser på gemensamma erfarenheter av att inte tillhöra normen, både 

som kvinna och icke-vit. 

 

För att återgå till uppsatsens frågeställningar, var min utgångspunkt att undersöka de unga 

kvinnornas subjektiva relation till hud som förkroppsligad erfarenhet och hur hudvård påverkat 

deras uppfattning om normer, status och hälsa. Mitt insamlade material tydliggör hudens 

fundamentala roll som identitets- och statusmarkör. Till skillnad från den ”ytliga” användningen av 

smink betraktas den diskreta hudvårdspraktiken som naturlig och autentisk och därmed mindre 

stigmatiserande.87 Betydelsen har alltmer skiftat från något som upplevs som påtvingat till en 

självvald, rolig, avkopplande och framförallt hälsofrämjande vardagsritual. Just framhävandet av 

hudvård som något kvinnorna gör för sig själva i termer av self-care, menar jag till viss del 

sammanfaller med den rådande hudvårdstrenden, vilken marknadsförs med hjälp av en 

postfeministisk diskurs som bl a kännetecknas av det individuella valet, självövervakning, 

femininitet som kroppslig egenskap och empowerment.  

                                                      
87 Det kan i och för sig tyckas paradoxalt att vi uppmuntras av ”marknadens osynliga hand” att vara autentiska.  
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Jag framhåller den känslomässiga och rituella aspekten av hudvård som en ordningsskapande och 

helande aktivitet. Den individuella vardagsritualen kan framkalla fantasier och transformativa 

emotionella tillstånd, fungera som ett sätt att röra sig mellan olika världar samt underlätta 

existensen i världen. Även om skönhet och hudfärg sällan anges som huvudsakliga motiv till att 

hålla på med hudvård, figurerar de alltjämt i bakgrunden. Jakten på den ouppnåeliga ”perfekta hyn” 

som den yttersta manifestationen av feminin skönhet, är en essentiell beståndsdel i make-over-

kulturen som i princip är en kontinuerlig förnyelseritual. Samtidigt medför erfarenheten av att 

rasifieras som icke-vit ytterligare en dimension, nämligen ett artikulerat behov av ta hand om sig 

själv i egenskap av att vara dubbelt utsatt i ett patriarkalt och kapitalistiskt samhälle som i de flesta 

situationer främjar vithetsnormen. I vissa fall handlar self-care rent krasst om överlevnad. Att se 

välvårdad och trendriktigt hälsosam ut signalerar status och fungerar inte sällan som en viktig 

kompensatorisk strategi i vardagen. Ett ”exotiskt” utseende kan dessutom utgöra symboliskt kapital 

som i sin tur kan konverteras till andra sorters kapital och underlätta social mobilitet.  

 

Vidare har jag studerat hur mina respondenter navigerar mellan sitt hudvårds- och skönhetsintresse 

och sin feministiska hållning. I detta sammanhang framstår huden närmast som ett slagfält för 

klassiska binära oppositioner t ex kropp/själ, yta/djup, renhet/orenhet, natur/kultur, känsla/förnuft, 

privat/offentlig, aktör/struktur, subjekt/objekt och autentisk/artificiell. Det blir uppenbart i hur 

kvinnorna förhandlar dessa kategorier när de rör sig mellan olika världar - online och offline - i ett 

försök att finna någon form av balans och kontinuitet. Just motsägelsefullheten i kvinnornas narrativ 

och indikationer på en inre konflikt, känns som det enda jag med säkerhet kan generalisera kring, i 

synnerhet när det gäller relationen mellan deras feministiska ideologi och hudvård som något nära 

förknippat med konsumtion och skönhetsideal. Trots att merparten av mina respondenter uppger att 

deras hudvårdsrutin verkligen får dem att må bättre och att de ”reclaimat” ett traditionellt feminint 

kodat intresse, verkar många ha ett behov av att ”rättfärdiga” sin praktik. Det finns en stark 

medvetenhet om att allt som på ett eller annat sätt rör kvinnans utseende, inte kan separeras från 

patriarkala strukturer. I det avseendet uppvisar mina respondenter en splittrad subjektivitet genom 

att ständigt växla mellan sitt personliga val och ett strukturellt perspektiv. Ett sätt att minska denna 

kognitiva dissonans, är att betrakta den individuella hudvårdsritualen som varken feministisk eller 

antifeministisk. Jag menar att detta är utmärkande för den postfeministiska diskursens 

motsägelsefullhet. 

 

Min sista frågeställning behandlar sociala mediers betydelsefulla roll. Mina respondenter säger sig 

ha kunnat utforska representation kritiskt och reflexivt via sociala medier samtidigt som den 

medierade självrepresentationen utmanar föreställningar om autenticitet. De flesta associerar den 
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samtida hudvårdskulturen och trenden med Facebookgruppen Beauty & Bullshit. Min tolkning är 

att B&B som community har utvecklats till en subkultur i hudvårdssammanhang, mycket tack vare 

en intersektionell feministisk värdegrund, förekomsten av separatistiska dagar för icke-vita och 

icke-binära samt en transparens som saknas på t ex Instagram. Även om B&B upplevs ha bidragit 

till utseende- och konsumtionshets samt social kontroll, överväger de positiva elementen. Unga 

kvinnor delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och verktyg för att t ex bemöta rasism. 

Tillsammans ”avmystifierar” de kosmetika-annonser och ifrågasätter normer och beteenden. Endast 

ett fåtal av mina respondenter betraktar sin hudvårdsrutin som tillnärmelsevis feministisk. Men en 

individualistisk akt transformeras till något annat när den subjektiva och affektiva erfarenheten kan 

delas i en separatistisk kontext som B&B, ett fenomen som jag benämner kollektiv self-care. Just 

gemenskapen i B&B och den kollektiva ansatsen där kvinnor stöttar och bekräftar varandra är i 

grunden feministisk. 

 

Sammanfattningsvis är hudvård ett synnerligen sammansatt fenomen som svårligen låter sig 

summeras i några klargörande rader. Jag har försökt fånga komplexiteten med hjälp av mina 

respondenters subjektiva narrativ och därigenom lyfta den holistiska aspekten av hudvård. Även om 

den dermatologiska (kliniska) forskning visar på att kosmetiska produkter inte förmår tränga ner till 

underhuden för att uppnå reell effekt, indikerar min antropologiska studie att hudvård trots allt 

verkar på djupet, både känslomässigt och utseendemässigt. Det återstår emellertid mycket forskning 

på området. Inom antropologi skulle det t ex vara intressant att fördjupa sig i upplevelserna av 

hudvård som ett magiskt system eller närma sig ämnet utifrån ett posthumanistiskt perspektiv. Och 

med hänvisning till tidigare nämnda utställning ”Arvestykker” (se s 13), förutspås existensen av 

artificiell hud inom en inte alltför avlägsen framtid. 

 

Jag har inga pretentioner på att spekulera i hur länge den rådande faiblessen för hudvård och 

autenticitet (i sin nuvarande definition) kommer att hålla i sig, men med tanke på trenders cykliska 

karaktär är det inte omöjligt att den smutskastade sminktrenden återvänder, om än i ny skepnad. 

Däremot har jag svårt att tro att en ohälsosam livsstil någonsin kommer bli trendigt igen. 

Avslutningsvis kan jag tillägga att under arbetet med den här uppsatsen har mitt eget 

hudvårdsintresse bleknat avsevärt (något jag överlåter till läsaren att analysera). Numera har jag 

återgått till en väldigt basal hudvårdsrutin och finner ro i det. 
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