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Sammanfattning 
 

Uppsatsen undersöker hur utbud av foundation i en svensk småstad kan förstås i relation till 

normer om vithet. Utbudet hos samtliga butiker i staden har räknats. För att förtydliga vilka 

hudfärger som analyseras i uppsatsen används som analysverktyg en ”karta” över hudfärger, 

avsedd för konsumenter att finna sin rätta foundation utifrån vilken hudfärg som mest liknar sin 

egen. 

Teoridelen innehåller tidigare studier som anses vara relevanta analysverktyg för att kunna 

besvara syftet. Inläsning av studier om vithetsnorm samt inläsning av historia har ansetts 

relevant för att förstå de strukturer och relationer som har inverkan på normer om vithet. 

Teoridelen sammanfattar och presenterar därför relevant historia, om hur föreställningen om 

svensken som vit skapats och presenterar olika diskurser som skapar och reproducerar vithet. 

Resultatet visar att en procent av utbudet riktas till mörkhyade medan 99 procent är för ljus hy. 

Cirkeldiagram och tabeller över utbudet av foundation skapades för att tydliggöra redovisning 

av resultatet. Socialt skapade strukturer om svensken som vit syns tydligt i resultatet. Resultatet 

förstås i relation till de strukturer som skapas socialt för att producera och reproducera 

vithetsnormen. Genom ett nästan uteslutande av mörkhyade tolkas resultatet som en 

föreställning om svensken som vit och att det är en rådande vithetsnorm som påverkar utbudet. 

Den historiska kontexten påverkar därmed parallellt med de rådande diskurser som avgör vad 

vitheten gör. Studien anser därmed ha besvarat sina frågeställningar om hur utbudet av 

foundation kan förstås i relation till vithetsnorm.  

Nyckelord: vithet, makeup, exkludering, sociologi, normer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

The aim of this sociological study is to understand whiteness in relation to available selections 

of makeup products. The research was made in a small town in Sweden. Data has been gathered 

from local stores and their selection of makeup with availability of makeup that resembles and 

matches ones own skin color. The theory includes earlier studies that are considered relevant 

for the study and also historical background. This is used to explain how whiteness is produced 

and reproduced and the notion of Swedes as white and discoures therein. The result show that 

99 percent of makeup available is for white skin not for dark skin. The reproduction of 

whiteness directly dictates the available selection of makeup. This confirms the aim of the study 

that dark skin is excluded and that whiteness in relation to available makeup. 

Keywords: whiteness, makeup, exclusion, sociology, norms 
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Inledning 
 

Här ges en inledning med egen erfarenhet från samtal som berör normer om vithet, eller 

snarare ett samtal som saknar reflektioner om vithetsnorm. Den är en viktig del i studien då 

den belyser avsaknad av att reflektera om varför vissa människor får synas medan andra inte 

får. Det blir en motivering till varför studien är viktigt. 

Bakgrund och problembeskrivning 

För en tid sedan hamnade jag i ett samtal om vithetsnormen. Jag var den enda icke-vita i 

samtalet och de övriga var vita i övre medelåldern från medelklassen, alla med eftergymnasial 

utbildning på olika nivåer. Jag hade tidigare uppfattat dem som engagerade och pålästa personer 

i de orättvisor som maktrelationer i vårt samhälle innehåller. När vi talade om vithetsnormen 

och jag berättade om den, vad man kan kalla extrema metoden hudblekning hände något 

intressant i rummet. Det blev ett motstånd som man nästan kunde ta på, en sorts glasvägg eller 

bubbla växte fram där vithetsnormens utbredning förnekades. Jag tog upp offentliga platser som 

exempel på vem som intar dessa och inte. Ett exempel var vilka som får synas på film och i tv, 

och menade på att det i majoritet är vita som får synas. Nyligen har debatterna kring den 

nordamerikanska ”Oscarsgalan” varit synlig i media där kända personer bojkottar galan då de 

vill visa sitt misstycke av den rådande vithetsnormen som gör att icke-vita inte får samma 

utrymme framför och bakom kameran. Motståndet fortsatte och avsaknaden av mörkhyade 

berodde enligt deltagarna i samtalet inte på någon vithetsnorm utan deltagarna menade på att 

”är man duktig på skådespeleri eller andra yrken så får man jobb som det man är bra på, det har 

inget med hudfärg att göra” med ett tillägg att ”människor inom kulturvärlden är så öppna för 

alla att det inte kan stämma att hudfärg ska spela någon roll”. Motståndet och oviljan att 

analysera ämnet var oväntat och självklart frustrerande men på samma gång intressant. Om 

avsaknaden av mörkhyade inom olika yrken beror på att de helt enkelt inte finns fler bra 

mörkhyade inom film och tv, borde samma gälla varför kvinnor är underrepresenterade i många 

yrken och inte kommer förbi ”glastaket” i patriarkatet. Att det således saknas kvinnor i 

chefspositioner och andra yrkesområden som är mansdominerande för att kvinnor inte är lika 

bra på de yrken som män. Att kvinnor och mäns inkomster inte är lika i ett enda land i världen, 

att kvinnor arbetar till större del i deltid jämfört med män (Connell och Pearse, 2015) skulle 

därmed bero på att kvinnor inte är lika bra som män. Jag har svårt att tro att samma resonemang 

gällde för genusfrågan, att sociala strukturer i den frågan inte skulle avslås. Min frustration över 

resonemangen växte och jag förstod än mer hur viktigt det är att belysa vithetsnormen. Jag ser 

mig själv som svensk och tillhörande Sverige och än mer precist tillhörande Norrbottens inland 

där mina båda föräldrar är uppväxta. Jag adopterades vid fyra veckors ålder till Sverige, där jag 

vuxit upp i en villa beläget i ett lugnt villaområde nära Piteå centrum med två underbara 

föräldrar. båda med eftergymnasial utbildning, en lillasyster, två hundar en katt och alltid en 

Volvo på uppfarten. Inlandet och att vara ute i familjens marker har alltid varit en stor del i min 

uppväxt. Min pappas intresse för harjakt och uppfödning av Hamilton Stövare har inneburit att 

harjakt med Hamilton Stövare varit och än idag är en stor del av mitt liv. Jag känner mig svensk, 

har alla dessa ovan nämnda ”vita markörer” men ändå är den enda icke-vita markören, nämligen 

min hudfärg något som oftast uppmärksammas. I möte med människor upplever jag ofta en 

form av förhandling där de vita markörerna avgör min svenskhet. Markörerna måste som oftast 

påvisas i jämförelse med människor med vit hudfärg.  Uppsatsen är ett bidrag till att få 
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människor att bli medvetna om vithetsnormen. Den här studien vill därför bidra till att 

uppmärksamma normer om vithet, det görs genom att försöka förstå hur normer om vithet 

påverkar utbudet av smink. 

En diskurs som råder är att det västerländska utseendet är ideal, allt från ögon och näsa till den 

vita huden. Den vita huden har sedan flera hundra år tillbaka räknats som vackrast. Det 

västerländska utseendet ger lättare inträde till fler sociala fält än andra utseenden. Att vara vit 

anses än idag i många avseenden vara bättre och vackrare än att vara mörkhyad. En metod för 

att nå det vita skönhetsidealet är blekning av huden. Metoden är välkänd i bland annat Asien, 

Afrika och USA. Detta görs vanligtvis med starka blekningskrämer. De krämer som används 

innebär ofta stora hälsorisker då de innehåller ämnen som Hydrokinon (bensen-1,4-diol), vilket 

är samma ämne som används vid framkallning av svartvita foton. Det är främst kvinnor som 

använder sig av hudblekning både på sig själva men även på sina barn. Hunter skriver om att 

hudblekning endast är relevant i ett samhälle som innehar vad hon kallar för ”ras-kapital” (M. 

Hunter).  Hudblekning är således ett uttryck av vithetsnormen. 

Vid inläsning om hudblekning väcktes intresset av att undersöka forskning som rör vithetsnorm 

och hur vithetsnormen uttrycker i Sverige. Undersökningen gjordes genom ett jämförande av 

hur många foundations som finns tillgängliga för vita konsumenter och för mörkhyade 

konsumenter. Foundation är en typ av smink som även går under namnen bassmink och 

underlag. Det finns i olika former som till exempel flytande och puder. Oavsett konsistens är 

den hudfärgad och den är avsedd för att jämna ut hudtonen genom att ge en lika färg och dölja 

ojämnheter i hyn, vilket är en av foundations primära uppgift (Wikipedia, 2017). Om 

vithetsnormen råder i Sverige bör det således synas i vilka hudfärger som representeras i utbudet 

av foundations och det är därför genom en analys av detta utbud av foundation blir intressant. 
Uppsatsen är samtidigt medveten om att vithetsnormen inte enbart handlar om hudfärger då en 

del människor som har en ljus hy ändå räknas som icke-vita, ett exempel skulle kunna vara 

skådespelerskan Lucy Liu. 

 
Lucy Liu, Bildkälla: Popsugar 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att genom en undersökning av utbudet av foundations i en svensk småstad 

diskutera normer om vithet. 

Studien är avgränsad till Piteå innerstad som geografiskt område för insamling av utbudet av 

foundations. 

• Vilka nyanser av färger finns i utbudet av foundation? 

• Kan man se någon skillnad i utbudet av foundations som är för vita och för mörkhyade? 

• Hur kan utbudet av foundations förstås i relation till normer om vithet? 
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Disposition 

Uppsatsen inleds med egna erfarenheter från samtal om vithetsnorm. Inledningen ger ett kort 

och konkret syfte med frågeställningar. Därefter följer metodkapitel som ger en redovisning för 

hur studien arbetats fram genom att välja relevant läsning för en förståelse av normer om vithet. 

Metoden för hur data, kärnan för analysen, har samlats in beskrivs i nära form av en dagbok 

som redogör olika steg som insamlingen skett. Även problem som uppstått tas upp och en 

förklaring hur dessa problem behandlats och motivering varför studien hanterat och löst 

problemen på de sätt den gjort. Följande del ger en sammanfattning av tidigare forskning som 

senare används som analytiska verktyg i den del som redovisar resultat och analys. Den delen 

presenteras med hjälp av cirkeldiagram och tabeller som sedan försöks förstås genom 

teoridelen. Därefter diskuteras studiens val av metod, slutsats samt tar upp möjlig fortsätt 

forskning om ämnet vithetsnorm. 
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Teoretiska analysverktyg och tidigare 

forskning 
 

Vithet anses vara något som vi socialt konstruerar, vilket därmed innebär att vithet skapas och 

reproduceras (Moon, 1999). Marx menar på att ”människor skapar sin egen historia, men de 

gör det inte godtyckligt under villkor de själva valt, utan under villkor som alltid redan är givna 

och nedärva från det förgångna” (Ahmed, 2010). I denna del söker studien med motivering 

från ovan två meningar i historisk kontext och tidigare forskning om vithet för att finna 

förståelse för hur vithet skapats och hur den än idag reproduceras. Detta görs för att sedan 

kunna besvara studiens syfte. Ett förtydligande kan göras genom att poängtera att det inte 

uteslutande är historisk kontext som ger svar på varför processer ser ut som idag utan är en 

del av dem (Miles och Brown, 2003). Det här kapitlet ger därför båda delar, en historisk kontext 

tillsammans med olika diskurser och sociala processer.  Dessa svar skapar sedan analytiska 

verktyg för att förstå och analysera resultatet i uppsatsen.  

Vitmålad konst och vetenskap 

Hur konsten och vetenskapen vitmålades. Hur man tog kunskap från Egypten och lät den hamna 

hos Grekerna istället. 

 

Under 1800-talet var antikens Grekland det man ansåg vara konstens ursprungskälla och även 

dess ideal. Man trodde länge att de antika skulpturerna var marmorvita men har nu funnit att 

både statyer och arkitektur varit målade i färgstarka färger. När man fann skulpturer vid 

utgrävning av Rom skapades föreställningen under renässansen om den vita marmorn som 

original som i sin tur skapade den nya konstformen som präglar oss starkt än idag, där många 

har svårt att tänka sig dessa vita skulpturer i färg. Medan skulpturerna på sin tid skapade skulle 

uppfattas som oklara verk i dess vita skepnad (Santillo Frizell, 2010). Förutom konsten 

vitmålades även vetenskapen. Under 1600-talet växte ett nytt vetenskapligt paradigm fram. 

Matematiken och filosofin ansågs ha sitt ursprung i Egypten. Detta ändrades till att kopplas till 

Grekland som än idag hos många anses vara vaggan för dessa kunskaper medan Egypten 

sammankopplas med mystik, dödsritualer och mumier. Ett exempel på ett sådant uttryck är att 

Egypten i museer ofta finns att finna i mörka dramatiska rum medan Grekland förknippas med 

utveckling och syns i ljusa, stora och öppna rum (Werner, 2014). 

 

Icke-vit, från miljöbetingat till förbannelse 

Catarina Lundströms avhandling ”Svenska Latinas” tar upp kolonialismens roll för hur vi ser 

vår värld idag. Att den svenska självbilden kan förstås i ljuset av transnationella föreställningar 

och ramar som ärvts från den vita kristendomen och västerländskhet som växte fram genom 

den koloniala världsbilden med ursprung i Europa. Man ansåg länge att vad som i européernas 

ögon ansågs som ovanligt, alltså den mörka hudfärgen, berodde på var landet geografiskt var 

beläget samt det klimat som rådde där. Denna tanke blev ifrågasatt när man i samma 

breddgrader och – eller klimat fann att de människor som levde där inte var lika mörka i sin 

hudfärg som de från Afrika, till exempel Brasilien. Den upptäckten gav behov till en förståelse 

varför olika hudfärger rådde trots liknande klimat. Man sökte och ansåg sig finna svar i den 

bibliska förbannelsen över Ham eller Kanaan där man såg den mörka hudfärgen som en 
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förbannelse. Man antog av den förklaringen att afrikaner fått ödet som slav designerat av gud. 

Denna tro om att det var en förbannelse från gud var en av anledningarna till att trots om 

mörkhyade döptes, berättigade fortsätt användning av mörkhyade människor som slavar, då 

dopet inte ansågs hjälpa. Man införde en lagstiftning i Virginia under slutet på 1600-talet som 

innebar att man genom dop inte längre kunde bli fri. När man på 1600- och 1700-talen använde 

ordet ras talade man om ras med utgångspunkten att de egenskaper en människa ansågs besitta 

var korrelaterat till den ras man ansågs tillhöra och att dessa var statiska och oföränderliga. 

(Fredrickson, 2003). Den mest betydande naturforskaren under upplysningen anses vara 

Georges Louis Leclerc du Buffon. Han ansåg att människans skilda hudfärger var miljöbetingat, 

att solen och temperatur påverkade. Att koppla ihop utseende med nationalitet hör till den 

moderna tiden och för Sveriges del till 1800-talet. Innan detta talade man om vi och dem genom 

skillnader skapade beroende på var man geografiskt bodde i landet eller vilket yrke man utövade 

(Werner, 2014).  

Vithet som skönhetsideal och social status 

År 1785 använde den tyske filosofen Christoph Meiners sig av fysisk skönhet och intelligens i 

sin rangordning av människor. Här var det de ”ljusa” människorna som ansågs överlägsna i 

båda kategorierna där de ”mörkare” människorna ansågs, enligt honom, fula och 

halvciviliserade. Detta nyklassiska skönhetsideal som rådde under 1700-talet anses utvecklats 

från den mjölkvita vitheten som fanns att finna i marmorn i grekisk och romersk skulpturkonst. 

Sociologen Harry Hoetink menar på att man kan hos etniska grupper eller folkslag finna 

normbilder eller stereotyper av vad som anses vara vackert, alltså ett skönhetsideal, som i sin 

tur påverkar attityder till folkslag som man då uppfattar annorlunda än de själva (G.M. 

Fredrickson, 2003). 

När vita under den långa bomullsdepressionen på 1800-talet förlorade land, klängde man sig 

allt hårdare fast vid den sociala status som vithet gav. Hotet om en rubbad social status hos 

arbetarklassen ansågs göra de vita mer fientliga mot mörkhyade. Det innebar däremot inte att 

medlemmar från medel-och överklassen vars ekonomiska ställning inte var lika hotad inte 

innehade rasfördomar. Vilket man däremot kan se i det då samtida Tyskland gällande fientlighet 

mot judar. Judar var ofta medlemmar till medelklassen och det var här konkurrensen låg. Judar 

kunde konkurrera ut icke-judiska i affärsverksamheter, de kunde även anställa personal ur 

majoriteten, alltså icke-judar. En annan tydlig skillnad var att judiska barn kunde bli ammade 

av kristna kvinnor medan det i USA inte ens skulle kunna vara tänkbart att en vit kvinna skulle 

amma ett mörkhyat barn (G.M. Fredrickson, 2003). 

Vithet som orientering 

Ahmed skriver om vithet utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, där Husserl används genom 

att resonera hur de rum och ting som är förknippat med rummet påverkar och lever kvar. Hur 

vi ser sanningen genom våra upplevda erfarenheter och hur det skapar vår sanning, vanans 

kunskap. I sin artikel använder sig Ahmed av orientering som begrepp som kan liknas med de 

riktlinjer vi människor följer, det är vad som gör att vissa saker är inom räckhåll och andra inte. 

Som Husserl menar på är nollpunkten den punkt från där världen sträcker ut sig och att världen 

runt oss har redan innan vår ankomst formats. När världen görs vit är en kropp som känner sig 

hemma en kropp som kan besitta vithet. Våra kroppar formas, menar Fanon, av kolonialismens 

historier och gör världen vit än idag. Vithet som orientering är något som liksom världen ärvs 

och redan är förutbestämd innan individens föds (Ahmed, 2010).  

 

”Historian är gåvan vi tar emot vid vår ankomst”. När arv tas upp som en viktig del av våra 

villkor tar det oss till marxismen där arv är centralt historiebegrepp. Som tidigare citerat, enligt 
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Marx skapar människor sin egen historia men inte utan de villkor som de själva valt utan under 

de villkor som redan är givna och nedärva från det förflutna. Vi ärver således orienteringarna 

och därmed vissa sakers nåbarhet. (Ahmed, 2010) 

 

Undvikande av vithet och vit solipsism 

Om vithet är socialt konstruerat måste således vithet göras, Dreama Moon gör ett försök att 

kartlägga ett antal vita diskurser som verkar till att producera och reproducera vithet. Skapandet 

av vithet och vit enculturation, vill säga där individen lär sig normer och värderingar i ett 

samhälle, formas genom två motsägelsefulla men samtidigt relaterade diskurser, undvikande av 

vithet och vit solipsism. Den första diskursen kan beskrivas som en frånkoppling av rasifiering 

och ser inte frågor om rasism eller de maktrelationer som de involverar som relevanta eller 

relaterade till sig själv. Vit solipsism konfigurerar världen som en vit plats vari vithet uppfattas 

som norm och universellt tillstånd. Men behöver inte vara en medveten tro på vit överlägsenhet. 

Det liknar ett tunnelseende som inte ser icke-vita erfarenheter eller existens som signifikanta. 

Genom dessa två diskurser produceras vithet och vit enculturation samtidigt genom 

omfamnandet och förnekelsen av vithet (Moon, 1999).  

I sin artikel analyserar Moon språkanvändning och icke-användande av språk, det hon ger 

namnet ”whitespeak”. Avsaknaden av att beakta historien lyfts i artikeln. Ett exempel på detta 

är när en kvinna som arbetar på ett universitet i USA med uppgiften att visa framtida studenter 

runt på universitetsområdet, berättar om när hon visat en grupp ungdomar från reservat runt på 

universitetsområdet. Kvinnan talar om att det var intelligenta ungdomar men att det var synd 

att de isoleras i reservaten till den grad att de är osäkra i miljön vid universitetet. Kvinnan visar 

på en personlig empati genom att hon tycker synd om ungdomarna och får därigenom ett frikort 

och tolerans till icke-vita. Däremot missar kvinnan att reflektera över varför segregationen ser 

ut som den gör idag och den historiska kontexten (Moon, 1999) Även Mattson talar om 

betydelsen av vad som används och inte används i språket vad gäller skapandet av normativa 

positioner föreställningar och ideologiska konstruktioner genom diskursiva utestängningar 

(Mattson, 2010). 

Föreställningen om svensken som blond och blåögd 

Jeff Werner har i sitt projekt ”Blond och blåögd” analyserat hur stereotypen och 

föreställningen om svenskens utseende kan ha skapats genom visuell kultur. Kontextuell 

historia vävs samman med den konst som skapats och som än idag skapas. Som i sin tur anses 

reproducera vår nuvarande föreställning om svenskens utseende. 

Vithetens privilegier i Sverige 

Vita svenskar tänker sällan på sig själva som en etnisk grupp utan är i regel ”neutral”. Man blir 

sedd men utan att egentligen ”sticka ut” eller synliggöras. Korrelationen svensk och vithet ger 

sig till uttryck i det faktum av osynligheten av icke-vita. Att vara vit i Sverige innebär att man 

passerar som svensk till skillnad från mörkhyade som anses tillhöra en annan nationalitet och 

andra kulturer. Tankesättet gör att Sverige skiljer sig från många andra länder, som Stor 

Britannien och USA. Där sker inte samma motsättning gällande nationalitet och hudfärg även 

om en vithetsnorm råder. Däremot har och kan än idag den vita svensken skaffa sig en solbränd 

hud utan att hamna utanför normen på grund av en mörkare hudfärg. Man kan som vit ta 

skepnad som den andra utan på bekostnad på sin sociala status. Det kan anses spegla tillbaka 

på den tiden när industri och fabriksarbete blev vanligt. Solbrännan gav då en viss status 

eftersom man ansåg sig ha mer fritid då man hade tid att vara ute i solen jämfört med arbetarna 

som ofta jobbade inne i fabrikerna under dagarna (Werner, 2014). 
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I avhandlingen ”Svenska Latinas” talar Lundström med ett antal unga kvinnor i Stockholm om 

att vara icke-vit i Sverige. Hur processer utesluter de unga kvinnorna från att räknas som 

svenska, trots att många av dem levt i Sverige hela sitt liv eller större delen av sitt liv. De pratar 

bland annat om svårigheten av att räknas som svensk beroende på vilken förort man bor i. I den 

kulturgeografiska forskningen använder man sig av whiteflight som förklaringsmodell till 

varför vissa förorter idag består av få icke-vita. Vilket kort sammanfattat innebär att vita flyttar 

från icke-vita bostadsområden. Roger Andersson lyfter tendensen av vitas flyttmönster i 

Sverige från icke-vita till vita bostadsområden. Olika markörer tas upp, såsom vilken plats man 

bor på, vilka kläder man klär sig i och vilken skola man går på. Dessa markörer kan vara vita 

markörer och icke-vita markörer. Lundström diskuterar främling som nationell markör med 

hjälp av bland annat den franske filosofen Étienne Balibar som anser att idén om ursprung är 

när det gäller tillhörighet till nationen är ett starkt uttryck. De unga kvinnorna berättar att när 

vita frågar var de kommer ifrån och svaret ”Jag kommer från Sverige” inte godkänns utan 

innebär att frågan ställs på nytt, med tillägg såsom, ”vart kommer du från, egentligen”. Vilket 

upplevs som en sorts utestängning från att tillhöra Sverige även om kvinnorna skulle varit födda 

på samma sjukhus som den vita svensken som ställt frågan. Mängden vita markörer avgör till 

vilken grad man kan få ingå i den svenska gemenskapen. Man skulle kunna säga att det pågår 

en förhandling inom nationen där vita och icke-vita markörer avgör hur nära nationens mitt en 

individ anses vara. Att vara icke-vit är en markör som inte räknas som svenskt. Ofta behövs 

talet för att påvisa sina vita markörer, som var man bor, sina betyg och hur man använder 

språket. När man framställer en del som ursprungligt hemmahörande och andra som främlingar 

eller icke-hemmahörande skapas ett vi och ”de andra”. Vilket resulterar i att de hemmahörande 

kan anta ett direkt medlemskap till nationen och ligga närmare nationens mitt än vad ”de andra” 

gör, främlingsmarkörer eller icke-vita markörer gör att de som besitter dessa hamnar utanför 

”vi-et”.  När vissa inkluderas pågår parallellt uteslutande processer (Lundström, 2007).  

De olika diskurser som skapar de normer och skiljemarkörer mellan vita och icke-vita är alltså 

något som skapas socialt. Vithet är beroende av de förställningar som skapats icke-vita för att 

behålla sin status (Miles och Brown, 2003). Lundström lyfter i sin avhandling Frankenberg som 

menar på att rasifiering (begreppet rasifiering menar Miles & Brown innebär skapandet av de 

kategoriseringar som är baserade på förställningar om ras) med dess föreställningar påverkar 

och skapar en indelning i den sociala och fysiska miljön och den på många olika sätt 

materialiseras i den fysiska miljön (Lundström, 2007). 

 

Sociala strukturers makt och påverkan på och av varandra 
Patriarkatet försvann inte under kapitalismen och industrialismens utveckling. Då de båda vann 

på att kvinnan arbetade med omvårdnad av hem och familj istället för att arbeta. Kapitalismen 

fick då välmående arbetare och när barnen gick skola istället för att arbeta genererade de på sikt 

bättre arbetare. Det väcker frågan vad som gjorde att det var just kvinnan som blev hemma och 

inte mannen. Patriarkatet ger därför en förståelse till varför kvinnan blev den som arbetade i 

hemmet och mannen den som arbetade på ett lönearbete. Att använda styrkorna från marxismen 

och feminismen ger svar till varför och vem som har tillgång till vad. Kapitalisterna och 

patriarkatet vann av att kvinnan var hemma. Männen behöll därmed även en viss status genom 

att kvinnan inte har samma möjligheter och tillgångar som männen har.  När någon exkluderas 

vinner samtidigt den som inkluderas. Kapitalismen fick justera sig efter patriarkatet. Vilket 

innebär att om man störtar kapitalismen skulle kvinnans förtryck inte automatiskt försvinna. 

Det finns således inget som ren kapitalism. Heidi menar att världen snarare skulle definieras 

som ”patriarchal capitalist supremacist.  (Hartmann, 1979). 
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Metod 
 

Här redovisas den metod som använts i studien. Motivering för valet av teoridelen som 

innehåller tidigare forskning och relevant teori. Hur inräkningen av foundations har skett och 

hur arbetsprocessen sett ut för att bearbeta det inräknade materialet med motivering till valet 

av metod för de olika val som gjort under studien.  

För att undersöka utbudet av foundation för vita och för mörkhyade konsumenter har samtliga 

foundations i detaljhandeln i Piteå innerstad räknats och sedan jämförts. Ambitionen har inte 

varit att vara heltäckande för hela Sveriges sminkutbud. Men menar på att det som undersöks 

torde spegla hur det ser ut i de flesta svenska städers utbud gällande smink. Resultatet består av 

insamlat material av foundations som fanns att köpa i centrala Piteå stad 2016. 

Intentionerna med studiens text är att den skall vara akademisk och vetenskaplig, att den genom 

att använda ett entydigt språk vid begrepp och termer skapa en tydlighet (Esaiasson, Gilljam, 

Oskarsson & Wänegrund, 2012). Den senaste tiden har vithetsforskning ökat massivt 

(Mattsson, 2010), liknelse kan göras med tillväxten av den feministiska forskningen under 

1970- och 1980-talet. Rädslan var då att konsekvensen av detta explosionsartade akademiska 

intresse skulle leda till att den akademiska feminismen skulle förlora kontakt på ”gräsrotsnivå” 

då den inte längre var lika tillgänglig för alla längre (Connell & Pearse, 2015). För att uppsatsen 

inte ska riskera detta har därför texten medvetet inte skrivits genom ett alltför differentierat 

akademiskt språk som gör det svårt för icke-akademiker att läsa och förstå texten.  

Butiker 

Innan insamlingen påbörjades skrevs ett brev med information om uppsatsen och med mina 

kontaktuppgifter till butikerna. Breven lämnades personligen till personalen i de olika 

butikerna, presenterade även uppsatsen och min kommande närvaro i butiken muntligt. Brevet 

lämnades med min önskan att det skulle finnas synlig för all personal. Personalen var väldigt 

stöttande och intresserade av uppsatsen. Bemötandet av personal upplever jag hjälpt mig i mitt 

arbete och det är jag väldigt tacksam för. Insamling av data har skett i alla butiker som 2016 

sålde sminkprodukter i centrala Piteå stad, vilket var totalt tolv butiker. Alla tolv butikers utbud 

av foundation har räknats. 

Inräkning av foundation 

Vid inräkningen av foundations användes en systematisk insamling av hur det såg ut i butiker, 

insamlingen har inte uteslutit någon butik varav inga skeva val har skett, inte heller har någon 

butik uteslutits för att nå ett visst resultat. Detta arbetssätt stärker därmed det empiriska värdet 

i uppsatsen (Esaiasson, 2012). Inräkningen av utbudet resulterade i ett material på 1615 

foundations.  Dessa har räknats in i två kategorier, foundations för vit hy och foundations för 

mörk hy. Vid insamlingen fanns det tre upplevda kategorier, (1) de som självklart var avsedda 

för mörkhyade, (2) de som självklart var avsedda för vita och (3) de som varit mer svår att 

avgöra vilken kategori de ska tillhöra. Kategori tre har således testats på både vit hy och mörk 

hy för att avgöra vilken hy den kan tänkas vara avsedd för. Testerna gjordes genom att använda 

foundation på händer och i ansiktet. Vid denna systematik upptäcktes att man kunde urskilja en 

vit underton i många av de som till synes såg mörka ut men när de väl användes på mörk hy 

gav färgen av en vit underton. Medan de på den vita hyn gav en ”solbränd” färg. Oftast hade 
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dessa även namn som till exempel ”natural tan” eller liknande. Således kunde även kategori tre 

delas in i rätt kategori, vilket då antingen blev indelad i kategori mörk eller vit. 

Bortvalt material 
Insamlingen började med att även räkna andra sminkprodukter som är till för att användas i 

ansiktet för att skapa en jämn täckande färg som passar hudfärg och ton (kall, neutral, varm) 

hos konsumenten. Dessa var förutom foundations concealer och puder. Efter att insamlandet av 

data startat upptäcktes problematiken med att avgöra vilken nyans som skulle räknas in för 

mörkhyade och då främst de med en ljusare mörk hy. Problematiken med concealer är att de 

kan användas i väldigt ljusa nyanser till mörkhyade konsumenter. Eftersom concealer används 

med mål att nå en jämn hudton, genom att man applicerar den ljusare concealern på en mörkare 

del i ansiktet till exempel under ögonen för att sedan använda en foundation som i sin tur 

stämmer överens med resten av huden i ansikten. Vilket då innebär att de mörka partierna nu 

är i samma färg och ton som resten av hela ansiktet. Dessa kan även användas för att ge en 

ljusare underton även efter att man använt foundation, för att framhäva vissa partier i ansiktet. 

Man kan dra liknelse att man målar med färg, och att man då på liknande sätt som vid 

användande av färg skulle kunna säga att concealer är en sorts grundfärg. Problematiken med 

att kategorisera produkterna innebar att det skulle blivit ett osäkert resultat att arbeta med varpå 

dessa uteslöts.  

Solpuder 

Insamlingen innebar som ovan nämnt från början att titta på hela sminkhyllan för att samla in 

data. Puder var en av de sminkprodukter som fanns att finnas i sminkhyllorna. Det upptäcktes 

att det fanns en del puder som var mörka vid första blicken. För att sedan läsa att det var ett 

sorts solpuder, oftast innehåller dessa en hel del glitter för att skapa en lyster i huden. Fann även 

något vid namn ”counturer” de produkterna är till för att skap en mörk nyans vid exempelvis 

kindbenen för att framhäva dessa. Den mörka tonen avsåg alltså därmed vara mörkare än 

konsumentens.  Det fanns alltså puder som i färgen skulle kunna passa en konsument med mörk 

hy men hade namnet ”solpuder” och var avsett för när hudfärgen vit inte har sin 

normala/naturliga färg. Även dessa produkter uteslöts. 

Bearbetning av data 
Den data som samlades in i butikerna noterades med papper och penna för att sedan överföras 

till Excell. Där byggdes tabeller utifrån vad som ansetts vara relevant och intressant för 

uppsatsen. Målet har varit att välja ett tydligt sätt att redovisa resultatet.  Det har varit viktigt 

att presentationen av resultatet ska passa för den mängd data som samlats in genom att vara 

lättlästa för läsaren (Esaiasson, Gilljam, Oskarsson & Wänegrund, 2012). Cirkeldiagram valdes 

eftersom de anses ge en tydlig bild av utbuden för vita och icke-vita. Problematik fanns i att 

med ord beskriva vilka hudfärger som diagram och tabeller visar. För att lösa den problematiken 

har därför en ”karta ”använts som visar olika hudfärger. Därför användes kartan bredvid varje 

cirkeldiagram. 

Intersubjektivitet, reliabilitet och validitet 

Om insamlingen av data skulle göras om genom samma metod vid samma tidpunkt, genom att 

systematiskt räkna utbudet av foundation skulle resultatet bli densamma. Det är svårt att tro att 

de inom de närmsta åren kommer att vara en skillnad av den storlek att man kan utesluta 

vithetsnorm från utbudet av foundation om än det är en önskan.  I resultatet visas bilder på data 

vilket ger en transparens till där man själv som läsare får insyn till de data som bedömts och 
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använts i uppsatsen. Detta för att förstå uppsatsens resultat samt för att man som läsare ska ges 

förutsättning till att göra sin egen bedömning på resultatet (Esaiasson, Gilljam, Oskarsson & 

Wänegrund, 2012).  

Inläsning av litteratur 

En del litteratur valdes tidigt under arbetsprocessen av studien, de som då valdes var de som 

ansågs ge en förståelse för ämnet. Vidare valdes litteratur ut under arbetets gång som ansågs 

kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar. Uppsatsen har i inledningen använt sig av 

genusteorier för jämförande i resonemang om normer om vithet. Heidi Hartmann skriver i sin 

artikel om vikten av att använda styrkor från marxismen och feminismen. Hartmann beskriver 

hur marxistisk teori är könsblind och som då genom ett för stort fokus på kapitalismen tillslut 

utesluter kvinnofrågan. Samtidigt som feminismen innehar en blindhet för historisk kontext. 

Heidi menar på att man behöver föra dem samman och nå en progressiv allians för att nå en 

ännu bättre kritik och förståelse av kvinnans position i samhället. Det har uppsatsens teoretiska 

kapitel tagit till sig genom att använda styrkan från historia som använts sociologiskt 

tillsammans med tidigare sociologisk forskning om vithetsnorm. Den del av litteraturen som 

står för historisk kontext anses ha betydande del i hur samhället ser ut idag och som i sin tur 

speglas i de normer som vidare avspeglas i utbudet av foundation för mörkhyade. De vanor vi 

har idag anser uppsatsen därmed kunna söka förståelse av genom historisk återblick av vilka 

strukturer som rått genom tiderna som påverkat hur vi människor agerat. De har därför använts 

i uppsatsen för att de kan tänkas kunna ge svar på vilka strukturer vi lever och agerar efter idag.  

Reflektioner från genomförandet, samtal med butikspersonal 

Under insamlingen av data för studien var det några av personalen i butikerna som var nyfikna 

och de ville gärna prata lite om studien. Intressant var att många av butikspersonalen (som även 

var vita) började ursäkta sig över det dåliga utbudet av foundation för mörk hudfärg. De menade 

att det inte finns konsumenter med så mörk hy och att de därför inte tas in, en del förklarade att 

de styrs centralt vilka nyanser som kommer in och tyckte det var synd att de inte hade bättre 

utbud då de berättade att de är en del konsumenter som kommer in och frågar efter mörka 

nyanser. Fler än en menade dock glatt och med ett stort leende på läpparna att ”ni som har så 

fin hy behöver inte heller foundation så det gör ju inte så mycket, egentligen”. Dessa 

kommentarer kan kopplas likt den kvinnan som intervjuades i Moon’s. Kvinnorna i butiken och 

kvinnan i artikeln ursäktar sig och visar på en personlig empati för att sedan motivera varför 

utbudet ser ut som det gör. Med en saknad av att reflektera över den vithetsnorm som råder. De 

ser kanske den inte precis som diskursen undvikande av vithet. Det anses inte relevant till hur 

utbudet utan det som anses relevant är att mörkhyade inte behöver foundation då alla anses ha 

”fin hy”. Det blir ett tydligt exempel på ett omfamnande och en förnekelse av vithet (Moon, 

1999)  
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Resultatanalys 
 

Här redovisas det insamlade datamaterialet där sedan en dialog förs mellan de tidigare 

kapitlen. Diagram och tabeller redovisas och ges en förklaring, i den förklarande texten görs 

kopplingar till teoridelen och efter följer en text med analys. 

Hur materialet analyserats  

Bild som karta för analys 

Till vänster visas en bild som hittades vid en av butikerna, den visar vad man skulle 

kunna kalla en karta med åtta olika hudfärger. Kartan är till för att visa konsumenter 

till rätt typ av foundation utifrån vilken hudfärg konsumenten tycker stämmer 

överens med sin hudfärg. I uppsatsen fungerar kartan som ett verktyg för att 

tydliggöra vilka foundations som uppsatsen undersöker och analyserar. I denna 

uppsats mäts primärt de tre mörkaste hudfärgerna 

Valet av vilken ordning de olika hudfärgerna har på kartan är i sig intressant och det 

blir svårt att anta att den är opåverkad av vithetsnormen. Högst upp finns den allra 

ljusaste av de vita hudfärger som använder sig av ljushåriga modeller, längst ner på 

kartan finner vi den mörkaste av de mörka hudfärgerna. Med bakgrund mot 

vithetsnormen kan valet till stor del vara påverkad av den rådande vithetsnorm. Vit 

solipsism om en vit universell värld (Moon, 1999) kan tänka sig göra sig påmind 

genom att de vita hudfärgerna hamnar överst på kartan. Efter inläsning om 

vithetsnormen kan kartan verka som en metaforisk bild över hur hudfärger påverkar 

människors tillgång till att nå saker genom orientering och status, beroende på vilken 

hudfärg man föds med. Där en vit kropp hamnar högst upp då den passerar som norm 

i en vit värld och har i en vit värld automatiskt fler saker nåbara (Ahmed, 2010).  

Bildkälla karta: Jane Iredale, visar hudfärger för att finna rätt foundation 
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Cirkeldiagram 1 

 

 

1 = antal nyanser för vita 2 = antal nyanser för mörkhyade 

Cirkeldiagrammet ovan visar utbudet av foundations indelat i två delar, nummer ett visar antal 

foundation för vit hy och del nummer två visar antal foundation för mörk hy. De hudfärger som 

räknats in för mörk hy visas i bilden till höger och vit till vänster. Av utbudet foundations var 

94 procent för vit hy och sex procent för mörk hy. Bland dessa hudfärger fanns det till en större 

del foundations för hudfärgen ”medium to dark” i jämförelse med de andra tre hudfärgerna.  

 

Cirkeldiagram 2 

 

 
 

1 = nyanser för vita 2 = nyanser för mörkhyade 
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I ”cirkeldiagram 2” är uppdelningen av utbudet lika som i ”cirkeldiagram 1” (foundations för 

vit hy och för mörk hy). Skillnaden är att hudfärgen ”medium to dark” inte är inräknad i 

resultatet. De tre hudfärger som räknas in för mörk hy i det här diagrammet är intressant då det 

vid inräkningen upplevdes som att majoriteten av foundations för mörk hy endast passade till 

konsumenter med hudfärgen ”medium to dark”. Därför var en jämförelse intressant med den 

färgen borträknad. Då kan man se att resultatet visar att utbudet foundations för vit hy 

representerar 99 procent av utbudet och att en procent av foundations är till mörk hy.  

  

Tabeller 

Varje varumärke har olika typer av foundations, olika typer kan vara foundation speciellt 

framtagna för att vara bra för olika typer av hy till exempel torr, fet och normal hy. Dessa typer 

finns sedan i olika nyanser av färger för olika hudfärger. Tabeller har skapats för att visa 

uppdelningar av antal typer av foundations per varumärke, därefter redovisas antal foundation 

för vit hy respektive för mörk hy. Här har det likt diagrammen gjorts en tabell där ”medium to 

dark” räknats med och en där den är borträknad.  

Varumärke Produkter Ant. V Ant. M 

The Body Shop 1 14 2 

Viva La Diva 2 7   

Clinque 7 49 6 

Lumene 4 20   

Clarins 8 47 4 

L’Oréal 4 26   

Max Factor 6 40   

UNE 4 19   

Maybelline 6 36 1 

Bare Minerals 4 34 6 

Lancôme 6 40 15 

Dior 6 45   

Sensai 4 27 6 

Estee Lauder 4 20 2 

Isadora 6 33   

Smash 3 20 1 

Kicks 1 5   

H&M 2 28 3 

Lindex 1 6   

Vejm makeup 1 4   

Jane Iredale 3 38 14 

Apoteket 3 24 2 

Totalt 86 582 62 
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Den första kolumnen från vänster visar antal typer av foundations hos sminktillverkare. Ant. 

V = Antal nyanser för vit hy, Ant. M = Antal nyanser för mörk hy. Exempel: raderna längst 

ner innan totalen, det finns totalt tre typer av foundation hos varumärket, varav 24 nyanser 

för vit hy och två nyanser för mörk hy. 

Varumärke 
Produkter Ant. V Ant. M 

The Body Shop 1 14 2 

Viva La Diva 2 7   

Clinque 7 49 2 

Lumene 4 20   

Clarins 8 47 2 

Loréal 4 26   

Max Factor 6 40   

UNE 4 19   

Mayb 6 36   

BareM 4 34 2 

Lancome 6 40 3 

Dior 6 45   

Sensai 4 27   

Estee lauder 4 20   

Isadora 6 33   

Smash 3 20   

Kicks 1 5   

H&M 2 28   

Lindex 1 6   

Vejm makeup 1 4   

Jane Iredale 3 38 4 

Apoteket 3 24 2 

 86 582 17 

 

 

Tabellen läses på samma sätt. Skillnaden i denna tabell är att Ant. M = Nyanser för mörk hy 

ej innehåller nyanser för hudfärgen ”medium to dark” (se kartan för hudfärg). 

 

Antal foundations per varumärke 

I den här tabellen räknas inte hudfärgen ”medium to dark” med, precis som i cirkeldiagram två, 

med syftet att ringa in de mörkare hudfärgerna. Här framgår en ännu tydligare skillnad mellan 

hur många nyanser det finns att välja beroende på om man har en vit eller en mörk hy. Totalt 

finns det hos alla varumärken 582 foundation för konsumenter med vit hy att välja mellan, 

vilket kan anses innebära att man som vit konsument har en stor chans att hitta den ton som 

passar konsumentens egen hudfärg. Kolumnen som visar antalet foundations för mörk hy hos 

samtliga märken visar totalt 17, antalen skiljer sig markant. I jämförelse mellan antalet för vit 

och för mörk hy finns även en markant skillnad på antalet foundation hos varje varumärke. 
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Foundations för vit hy finns representerat hos alla märken vilket inte gäller foundation för mörk 

hy. I de fall foundation för mörk hy finns kan man urskilja en stor skillnad på det antal 

varumärket erbjuder konsumenten att välja mellan. Låt oss ta sista raden i tabellen som exempel 

för att förtydliga: varumärket har tre produkter foundations, antalet vita foundations är totalt 24 

och två foundations för mörk hy. Det innebär att man som mörkhyad kommer ha svårare att 

finna en foundation som passar hudfärgen och den typ av hud man har, vill säga torr, normal 

eller fet hy. I denna tabell är de mörkhyade tonerna ”dark”, ”very dark” och ”deep” inräknade, 

det innebär att det inte finns foundations för alla de tre, samt att de saknas utbud av olika toner 

såsom kall och varm för alla olika hudfärgerna. Jämför man de båda cirkeldiagrammen ser man 

att medium to dark står för fem procent av de sex procent som var för mörkhyade konsumenter 

i cirkeldiagram 1. Antalet 17 foundations låter kanske mycket och det är lätt att tänka att man 

med 17 foundations borde kunna finna nöja många olika konsumenters behov. Därför är 

tabellen viktig eftersom den tydliggör att de 17 olika foundations som fanns inte är hos samma 

varumärke och i snitt ger en valmöjlighet mellan 2,4 olika nyanser för mörkhyade.  

Hur utbudet kan förstås i relation till normer om vithet 

Skillnad i utbudet 

Resultatet visar att det finns foundations för mörkhyade men att vid ett jämförande av utbuden 

mellan vit och mörk hy, syns en stor skillnad. När man räknar ut det genomsnittliga utbudet per 

nyans för vit hy och för mörk hy finns det i genomsnitt 26,5 nyanser för vit hy och 2,4 nyanser 

för mörk hy.  Resultatet visar även att de flesta märken saknar ett utbud för mörkhyade. Där det 

finns produkter för mörkhyade är utbudet underrepresenterade då det som oftast inte finns mer 

än en färg och nyans att välja mellan. De finns för vita konsumenter ett mycket större utbud av 

nyanser att välja från för att finna en som stämmer överens med sin hudfärg. Att finna rätt nyans 

kan därför anses vara mer sannolikt att för den vita konsumenten att lyckas med. Utbudet för 

konsumenter med mörk hy, som oftast endast har en eller två nyanser att välja mellan, kan anses 

innebära att det därför blir svårare att finna en foundation. Problemet med att bara kunna välja 

mellan en nyans (förutom det självklara att den inte alls passar hudfärgen) är att det då inte finns 

möjlighet att välja mellan varm eller kall ton för att matcha konsumentens hudton, samma gäller 

att finna en foundation för vilken typ av hud man har (fet, normal, torr). 

Vad vitheten gör 

Med avstamp från Ahmeds artikel vill uppsatsen resonera kring vad vitheten gör i relation till 

utbudet av foundation i ett jämförande mellan olika hudfärger. Resultatet tolkas till att 

vithetsnormen syns i utbudet av foundations. Föreställningar om svensken som vit syns tydligt. 

Det är till stor majoritet produkter till vita som finns. Oftast finns det dessutom fler nyanser för 

varje produkt av foundation, och när det finns nyanser för mörkhyade, oftast endast finns en 

nyans eller ett fåtal att välja mellan. När utbudet innehåller som oftast två nyanser, är det nästan 

helt uteslutande för mörkhyade. Att inte kunna välja eller inneha samma eller liknande 

valmöjligheter kan anses skapa en uteslutning och en ”annorlundahet” av att vara icke-vit. Det 

kan i sin tur föra vidare känslan och föreställningen om ”vi” och ”dem” (Fredrickson, 2003). 

Vitheten kan genom den typen av fördelning av utbud förstärka (Ahmed, 2010) vit hy som den 

neutrala och normala hudfärgen till konsekvens att icke-vita fortsätter vara annorlunda och 

därmed reproduceras vithetsnorm och dess sociala status (Fredrickson, 2010). Den sociala 

status vithet fortfarande innehar kan ses som en ”historisk tröghet” som lever kvar i vårt 

samhälle och som de arv vi ärvt av det förgångna från kolonialtiden och rasismens historia, den 

syns genom att speglingen av vilka som får möjlighet att finna och konsumera foundation i 
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butiker. Man kan således se ett samband till Ahmeds tankar om att historiska dimensioner ligger 

under ytan till hur vår verklighet ser ut idag. Om man ser vithet som något som historien skapat 

till ett ting, ett fenomen, kan det ge en förklaring till varför föreställningarna om hur svensken 

ser ut och till att den föreställningen finns kvar. Inte uteslutande med endast den historiska 

kontexten som förklaring utan i ett samspel med de nutida diskurser som fortsätter att skapa 

och reproducera vithet som norm. Utbudet av foundation är en del och ett uttryck i och av den 

normen.  

Föreställningen om svensken som vit 

Vithet som skönhetsideal 

Det skönhetsideal kopplat till föreställningen om svensken som vit (Werner, 2014) ger sig 

uttryck i de antal foundation som finns tillgängliga för konsumenter. Föreställningen om 

svensken som vit anser uppsatsen ha betydelse för utbudet av foundation.  De få antal 

foundation som fanns för mörkhyade anser studien spegla en tydlig uppfattning om 

konsumentens hudfärg. Den vitmålade konsten och vetenskapen (Werner, 2014) anses än idag 

vara svåra för många att ändra uppfattning om. De 1516 foundations för vita och 99 foundations 

för icke-vita kan anse spegla uppfattningen om hur en konsument ser ut i Sverige. Samtidigt 

som det kan ses som en skiljemarkör för vem som anses tillhöra nationen där den icke-vita 

huden blir en främlingsmarkör som inte till samma grad tillhör nationen. Utbudet kan ses som 

en del i och en konsekvens av vithetsnormen.  

Vit solipsism i relation till utbudet av foundation 

Uteslutningen av mörkhyade kan förstås genom de strukturella uteslutningarna genom att 

kopplas till den vita solipsismen. Man ser inte att världen är annat än vit och därmed inte heller 

uppdelningen av utbudet som en del i de uteslutande processer för icke-vita, eftersom man har 

en tro om att svensken är vit genom de sinnessesintryck som skapats och omger oss. Det går att 

förstå att det finns en relation mellan de maktrelationer som pågår i de exkluderande processer 

som i sin tur påverkar utbudet av foundation. Utbudet visar tydligt en universell tro om världen 

som en vit plats, samtidigt som den är en del av reproduceringen av vit enculturation (Moon, 

1999).  

Den stora delen av ljus foundation innebär att de vita konsumenterna därmed inte genom sin 

hudfärg sticker ut genom att vara annorlunda eftersom de finns representerade i utbudet av 

foundations i butikerna. De med mörk hy finner inte lika ofta sin hudfärg representerat i utbudet 

och behöver kanske fråga butikspersonal om de kan beställa in eller vet någon annan butik som 

har ett större utbud för mörkhyade. Det kan anse stärka känslan av att vara annorlunda och inte 

ingå som en del i det svenska. Att vara icke-vit blir därmed en markör för att inte tillhöra det 

svenska. 

 

 

 

 



18 

 

Diskussion 
 

Det homogena Sverige 

I Sverige i skrivande stund pågår debatterna om vad det innebär att vara svensk. Att vara svensk 

innebär inte bara att vara svensk medborgare utan har på senare tid även kommit att markant 

innebära att även se svensk ut. Det är här den historiska kontexten knyts ihop med hur vi idag 

föreställer oss hur en svensk ser ut. När man letar efter illegala invandrare är det en annan 

hudfärg än vit som skapar misstanke om att den människan inte ”hör hemma här”. Även här 

kan man knyta samman ”vi och dem”. I Sverige skiljer vi oss från andra länder genom att göra 

sammankoppling mellan hudfärg och nationalitet. Vi har föreställningen om att svensken har 

ett homogent utseende (Werner, 2014) Det ger sig i uttryck genom resultatet som visar en minst 

sagt ojämn fördelning av utbudet foundation. 

Resultatet visar att det fanns väldigt få foundations för icke-vita och när det fanns var de enbart 

ett fåtal och inte ett vad man skulle kunna säga ett värdigt representativt utbud som gör det 

möjligt för icke-vita att finna en foundation som passar. De få antal nyanser som fanns gör 

givetvis att de produkter som endast kan säljas till den som har just precis den nyans som går 

att finna i det fåtaliga utbudet. Om det i det vita utbudet skulle finnas två nyanser som 

valmöjlighet skulle vita foundations inte heller säljas i samma utsträckning som de gör idag. 

Utbudet av foundations kan förstås i relation till normer om vithet genom att vithetsnormen 

breder ut sig till val av vilka foundations som ska finnas i utbudet av foundations. Utbudet med 

vit solipsism som analysverktyg visar hur utbudet är konfigurerat med den stora andelen vita 

foundations till Sverige som en vit plats där vitheten är en tydlig norm och universellt tillstånd 

(Moon, 1999). Det behöver inte innebära att butikerna eller varumärkena har en tro på vit 

överlägsenhet. Mer troligt är att företag som vill tjäna pengar och sälja produkter har en tro på 

att svenska konsumenter är vita och att det därmed inte finns någon efterfrågan av produkter 

för icke-vita. Med motivet att företagen inte skulle tjäna pengar på produkter som ingen köper 

eller som köps i väldigt liten mängd gör att de utesluter mörka foundations. Samtidigt precis 

som Hartman menar att patriarkatet inte automatiskt försvinner för att kapitalismen skulle göra 

det, menar uppsatsen på samma sätt att de som vinner på ett uteslutande av icke-vita påverkar 

kapitalismen på samma sätt som patriarkatet gör. Genom att sluta exkludera förlorar vitheten 

sin privilegierade status och de fördelar till rum och möjligheter vithet ger idag. Kanske är det 

samma influenser från 1800-talets bomullsdepression om rädslan av att förlora status som 

påverkar exkluderingen av icke-vita som i sin tur avspeglar utbudet av foundation. Varpå det 

inte är realistiskt att tro att normer om vithet förvinner av att kapitalismen ger precis som för 

patriarkatet vika och därmed slutar existera och ge ett likvärdigt utbud foundations för både vita 

och mörkhyade. Vithetsnormen kan därmed tänkas vara en kraft som, precis som patriarkatet, 

är starkare än kapitalismen. Vilket alltså kan ses som en förklaring till varför det inte finns 

utbud för mörkhyade trots att det finns mörkhyade konsumenter (jmf. Hartmann, 1979).  

Utbudet gör att det därmed inte blir möjligt för icke-vita att handla smink på samma sätt som 

vita. Som icke-vit behöver man till stor sannolikhet söka sig till internet för att beställa 

foundations. Om icke-vita och vita går på stan för att titta på foundations tillsammans blir den 

icke-vita tydligt utpekad som annorlunda då utbudet är markant olika. Det blir tydligt att icke-

vit inte räknas in. Det blir en paradox att vara osynlig och synlig på samma gång. De vita 

kropparnas norm synliggörs tydligt med, i jämförelse med det icke-vita utbudet, de stora 



19 

 

valmöjligheterna av foundation och verkar och speglar därmed en normerande vithet. Vithet 

som orientering verkar i butikerna vid utbudet av foundation, där att handla foundation inte är 

nåbart på samma sätt för en icke-vit som för en vit kropp (jmf. Ahmed, 2010).  

De nyanser av färger som fanns i utbudet av foundation var till 99 procent till vita konsumenter 

och en procent till mörkhyade konsumenter. En av skillnaden man kunde se i utbudet av 

foundations som var för vita och för mörkhyade var antalet olika nyanser och som erbjöds hos 

varje varumärkes produkter. Där man kunde se att den mörkhyade konsumenten i snitt hade 2,4 

jämförande för vita 26,5 nyanser att välja från för att finna en foundation som stämmer överens 

med sin hudfärg. Då det i uppsatsen analyserades fyra och tre hudfärger innebar det att det inte 

fanns nyanser för alla hudfärger.  

Uppsatsen har därmed nått sitt syfte och svarat på frågeställningarna. Väl medveten om att det 

är ett komplext och mångdimensionellt ämne som skulle kunna ha än mer analytiska verktyg 

att arbeta med anses vald teoretiska del kunna ge en förståelse av utbudet av foundations i 

relation till normer om vithet. Ju mer man läst desto mer förstår man hur omfattande 

vithetsnorm är. 

Valet av undersökningen av foundations har gett ett stort material för att kunna ta fram 

intressanta tabeller. Under studiens gång och arbetet med det insamlade materialet fanns en 

tanke om att det skulle vara intressant att se över försäljningssiffror för att kunna se om det 

fanns vita nyanser som knappt såldes men ändå togs in till utbudet. Syftet med det skulle vara 

att tydliggöra exkluderingen av mörkhyade och utesluta motiveringen om att foundations för 

mörkhyade inte tas in på grund av dålig försäljning. När dock resultatet visade att en procent 

av alla foundations var till för mörkhyade kan det således inte vara nödvändigt för att förstå att 

det råder ett tydligt missgynnande av icke-vita. För framtida forskning skulle det snarare vara 

mer intressant med en studie där man undersöker olika butiker och deras tankar om det utbud 

de säljer samt med de varumärken som tillverkar foundations om deras val av utbud. Oavsett 

om det till större del är vita människor i vissa delar av världen är tilltron på en procent 

mörkhyade konsumenter en alldeles för liten del och att det bara fanns drygt två olika nyanser 

för mörk hy. Företag vill tjäna pengar, därför skulle det vara väldigt intressant att fördjupa 

undersökningen om de företag som producerar smink, om förhållandet mellan kapitalismen och 

vithetsnormen. 
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