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Abstract 

The purpose of this study is to find out what skin color appears the most in advertisements 

and what the possible underlying factors are. To examine this, a content analysis has been 

applied as well as qualitative interviews. Websites of makeup companies that have a range of 

dark-skinned products have been analyzed. The models on these websites have been 

categorized as either dark or light skinned based on a color scale which the authors 

themselves have drawn the line between the two categories. Consumers have been asked a 

qualitative question in a Facebook group named Black Vogue, which only has dark-skinned 

members.  Theories include previous research concerning marketing strategies and 

representation of different skin colors in advertising. The results of this survey show that 10 

of the 21 companies don’t have a dark skinned model represented. 

 

Keywords: Skin color, light skinned, dark skinned, ethnicity, models, advertising, 

diversity.  
 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fördelningen av olika hudfärger ser ut i reklam 

och vilka möjliga bakomliggande faktorer som finns till detta. Detta har gjorts utifrån ett 

företags- och konsumentperspektiv. För att undersöka detta har en innehållsanalys tillämpats 

och detta har kompletterats med kvalitativa intervjuer. Hemsidor till sminkföretag som har ett 

sortiment för mörkhyade har analyserats. Modeller på dessa hemsidor har kategoriserats som 

antingen mörk- eller ljushyade med utgångspunkt i en färgskala som författarna med sin 

personliga uppfattning bestämt gränsen mellan. Konsumenter har fått besvara en kvalitativ 

frågeställning i en Facebook grupp som heter Black Vogue och som endast har mörkhyade 

medlemmar. Teorier inkluderar tidigare forskning som gjorts kring marknadsföringsstrategier 

och representation av olika hudfärger i reklam. Resultatet av denna undersökning visar att 10 

av 21 företag inte har någon representation av mörkhyade. 

 

Nyckelord: Hudfärg, ljushyade, mörkhyade, etnicitet, modeller, reklam, mångfald. 
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Tabell- och figurförteckning 

Figur 1. Sammanställning av fördelningen mellan ljus- och mörkhyade. 

 

1. Inledning 

För att ge en inblick i ämnet börjar denna del med en bakgrund och en bild ges av Sveriges 

invånare. Sedan följer problemformuleringen som inkluderar forskning som visar effekten av 

att ha eller inte ha med grupper med olika hudfärger i reklam. Detta leder till 

frågeställningar och utgör grunden för undersökningens syfte. Slutligen finns en specifikation 

för vad det är som undersökts i avgränsningen. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Sverige har sedan 60 år tillbaka haft en stor invandring, men under 80-talet var det de 

asylsökandes årtionde. Det var på 80-talet och 90-talet som invandringen ökade ständigt, med 

asylsökande från större delar av världen jämfört med den tidigare invandringen. Då anlände 

asylsökande från Iran, Irak, Libanon, Syrien, Turkiet, Somalia, Kosovo och Eritrea. På den 

tiden var deras skäl till att fly från hemländerna baserad på dåliga levnadsförhållanden, 

fattigdom och drömmen om en ljusare framtid i Västeuropa. (Migrationsverket, 2015) Den 

stora populationen av olika etniciteter i Sverige är motivet bakom intresset till hur mycket 

olika hudfärger representeras i reklam. Etnicitet kan definieras som kulturella egenskaper och 

traditioner som skiljer grupper inom ett samhälle (Berger, 2005, s.114). Etnicitet och kultur är 

begrepp som beskriver olika folkgrupper och hur de skiljer sig från andra grupper. De innebär 

tillhörighet till en grupp som skiljer sig från andra utifrån ursprung och kultur. 

(Nordiskamuseet, odat) Ordet etnicitet kommer från grekiskans ethnos och översätts på 

svenska till “folk”. (Genus, 2014) En övergripande definition är en befolkning vars invånare 

identifierar sig själva med varandra med grund i nationalitet eller delade kulturella traditioner. 

Begreppet kan även tolkas på ett snävare sätt, exempelvis så kan Storbritanniens befolkning 

betraktas vara brittiska, eller mer exakt såsom engelsk, skotsk och walesisk. (Diffen, odat.) 

Etnicitet kan undersökas med hjälp av till exempel hudfärg, vilket denna undersökning utgår 

från. 

 

Reklam är en förutsättning för en öppen marknadsekonomi där produktion och konsumtion av 

varor och tjänster får ekonomins hjul att snurra på en nationell och internationell nivå. 

Konkurrens mellan företag stimuleras med hjälp av reklam vilket bidrar till 

produktutveckling. Reklam besitter en makt som speglar sig i hur konsumenterna påverkas av 

det och det ligger i företagens intresse att ta ansvar för risker av konsekvenser som reklamens 

budskap kan leda till. (Bergström 2014, s.13-15) Bergström skriver även att reklam bör 

presentera produkter som är relevanta i samhället och reflektera hur det ser ut omkring oss 

samt att samhällets invånare kan känna igen sig i reklamen. Av den anledningen är det viktigt 

att representera hela befolkningen och inte bara en del av den. Konsumenter som lever utanför 

de strikta normerna får på så sätt mer respekt för reklam och reklamen ökar i sin tur toleransen 

för dem. Om företag kan ta hänsyn till alla konsumenter påvisas värdet av mångfald. 

(Bergström 2014, s.219)  
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“Alldeles för få syns i reklamen idag, det saknas en mångfald. Reklamen är det som möter oss 

allra mest i vardagen, då blir det fel när några få representeras i den” säger Jessica Bjurström 

som är verkställande direktör på Sveriges Kommunikationsbyråer. Detta står skrivet i en 

artikel om en kampanj som heter “Vem får synas i svensk reklam?”, vars uppdrag är att ändra 

2015 till ett mångfaldsår i den svenska reklambranschen. I kampanjen har en undersökning 

gjorts med 700 slumpmässiga annonser i svenska dagstidningar, som bland annat visade att 87 

% av alla kvinnor i reklam var ljushyade. Kampanjen har fått kritik, bland annat från Raoul 

Galli som är reklamforskare och doktor i socialantropologi vid Stockholms universitet. Raoul 

menar att bristen på mångfald har varit ett problem i reklamvärlden i årtionden, men 

reklambranschen har istället valt att strunta i att ändra på det. Han anser att det är försent för 

en vändning då reklamvärlden alltid hävdar att spegla samhället, men trots kritik från 

samhället så har man aldrig påverkat normerna. (SVT, 2015)  

 

1.2 Problemformulering 

 

Diskriminering av hudfärg är ett faktum som många möter i dagens samhälle, inte minst 

personer med mörk hudfärg. Det är ett problem som har existerat sedan slaveriet och Jim 

Crow lagarna. För att förstå varför denna uppsats är relevant att skriva idag, anser författarna 

att man måste förstå historian bakom ämnet. Jim Crow lagarna legaliserades år 1865 när 

slaveriet hade avskaffats i USA och många delstater valde då att införa lagarna i syfte att 

skilja mellan svarta och vita amerikanska medborgare. Lagarna varierade från delstat till 

delstat och existerade framtill mitten av 1960-talet. Exempel på sådana lagar var exempelvis 

att biografer hade separata avdelningar för svarta och vita, svarta och vita fick inte äta 

tillsammans, men om det hände så serverades vita först, svarta män fick inte skaka hand med 

vita kvinnor för att inte riskera att bli dömda för våldtäckt, och så vidare. Jim Crow var mer 

av en livsstil än bara officiella lagar. Om en svart person gick emot lagarna riskerade att 

förlora sitt hem, jobb eller liv. Afroamerikaner nedvärderades under denna tid som andra klass 

medborgare medan vita amerikaner benämndes som överklass. (Dr. Pilgrim, 2012) Jim Crow 

lagarna avskaffades år 1965 när president Lyndon Johnson undertecknade 

medborgarrättslagen som främst gav upphov till diskriminering i offentliga och privata lokaler 

samt i verksamheter. (Milner, 2013) Trots att Jim Crow avskaffades sedan 50 år tillbaka anser 

Michelle Alexander, professor på universitetet i Ohio state, att lagarna har påverkat många 

amerikaner som lever än idag. I sin bok “The New Jim Crow” skriver Michelle att flera 

miljoner afroamerikaner arresteras för mindre brott och blir stämplade som lagförbrytare 

resten av livet vilket leder till att dem förbjuds vanliga rättigheter såsom rättigheten till att 

rösta. Ett citat uthämtat från hennes bok; "[The young black males are] shuttled into prisons, 

branded as criminals and felons, and then when they're released, they're relegated to a 

permanent second-class status, stripped of the very rights supposedly won in the civil rights 

movement — like the right to vote, the right to serve on juries, the right to be free of legal 

discrimination and employment, and access to education and public benefits. Many of the old 

forms of discrimination that we supposedly left behind during the Jim Crow era are suddenly 

legal again, once you've been branded a felon." (Npr, 2012)  

 

Marknaden består av konsumenter med olika behov och egenskaper. Segmentering innebär att 

konsumenterna delas upp i homogena grupper. Genom att välja specifika grupper kan företag 

rikta sin marknadsföring och få en bättre genomslagskraft. (Baines & Fill 2014, s. 228-230) 

Med segmentering baserad på individens ursprung kan företag nå ut till en minoritets marknad 
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på ett effektivare sätt. Detta kan göras genom att i reklamen använda en skådespelare av 

samma ursprung och använda rätt kanal för att nå målgruppen. Segmentering kan ses som ett 

sätt att offentliggöra för vilka som är målgruppen, det vill säga vilka man önskar ha i sin 

marknad. Det kan i sin tur uppfattas som diskriminering mot hudfärg. Det framgår i artikeln 

Unintended consequences of race-based segmentation strategies att en klädbutik blivit 

anklagad för att ha främjat majoritetsimagen i sina annonser. De har främst använt sig av unga 

och attraktiva ljushyade, vilket även gäller deras personal. Det skapar ett intryck av att 

minoriteter inte är välkomna och upplevd diskriminering är ett problem inom marknadsföring 

för minoriteter. I takt med att mångfalden på marknaden ökar blir det viktigare för 

marknadsförare att ha kunskap om alla sina kundgrupper. De bör veta vad det är som skiljer 

grupperna åt när det kommer till uppfattning, motivation och intressen. Ett exempel på en 

skillnad i uppfattning mellan olika ursprung är upplevd diskriminering. Detta kan påverka 

minoriteters attityd och köpbeteende. (Davidson 2009)  

 

2015 är det året som det allra första kosmetikmärket, Maréna Beauté, för mörkhyade 

lanserades i Sverige. Grundaren heter Diarry Maréna och hon har utvecklat denna idé under 

de senaste sju åren.  

Författarnas egna reflektioner kring detta är att det genom personliga observationer inte finns 

ett lika stort utbud av kosmetik som är anpassat för mörkhyade i Sverige. Detta kan vara något 

som speglar hur reklam för kosmetik ser ut i dagens samhälle, då författarna anser att det inte 

förekommer lika många mörkhyade modeller som ljushyade modeller. Alltfler svenskar i 

författarnas omgivning uttalar sig om detta problem och har börjat ifrågasätta svenska 

varumärken som producerar kosmetik för mörkhyade. Diarry Maréna är en av dessa svenskar. 

Som erfaren make-up artist på Kicks och Åhléns var detta en daglig påminnelse för henne om 

att det inte fanns ett tillräckligt brett utbud av kosmetik för mörkhyade. Diarry förklarade i en 

intervju att mörkhyade butikskunder ofta ville veta hur hon sminkade sig och med vilka 

produkter. Hon var tvungen att blanda olika nyanser för att få till en färg som passade hennes 

hudton, vilket blev dyrt och komplicerat. (Dahlstedt, 2015) Eftersom en stor del av utbudet är 

anpassat till ljushyade så kan detta vara en anledning till att personer som syns i reklam i 

Sverige är stereotyper. Som tidigare nämnt var, enligt projektet “vem får synas i reklam”, 

87% av alla kvinnor i reklam ljushyade. (Lindell, 2015) För att variationen av personer i 

reklam inom kosmetik ska bli större, måste även utbudet öka.  

 

“Skönhetens fula ansikte” heter en kandidatuppsats vars syfte var att undersöka mediernas 

betydelse för fyra utvalda svarta kvinnor som bleker sin hy. Hudblekning är ett allvarligt 

samhällsproblem bland svarta kvinnor och män som känner att ju ljusare hudfärg en har desto 

vackrare. En av de fyra kvinnorna i undersökningen förklarade att hudblekning fick henne att 

se ut som kändisarna som syns på tv och i skönhetsmagasiner. Hon blev mer populär och fick 

mer uppmärksamhet efter hudblekning, enbart på grund av sin ljusare hudfärg. För den 

kvinnan var hudblekning en nödvändighet, inte bara för att känna sig vacker utan även för att 

känna sig mer värdig och ha ett drägligare liv. Hon menar att det skulle underlätta för att hitta 

framtida jobb, partners och vänner. Sammanfattningsvis resulterade undersökningen i att 

media inte var en avgörande orsak till att de fyra kvinnorna valt att bleka sin hy, men det var 

en av tre huvudorsaker som drev dem till att göra det. Den främsta orsaken att svart hudfärg är 

en stark lågklassmarkör, vilket en ljusare nyans av svart hudfärg inte är. Den andra orsaken är 

att dem känner en skam över tidigare livshistoria och anser att de med en ljusare hudfärg kan 

fortsätta leva sina liv på ett trovärdigt sätt som svarta men med högre klasstillhörighet. Och 

den tredje huvudorsaken var på grund av mediers reproduktion och en övergripande bild av 

det vita skönhetsidealet som norm. Författaren av kandidatuppsatsen tolkar att kvinnorna inte 

vill lämna sin svarta identitet men att de föredrar att se vitare ut för att höja sin egen status och 
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att det är mycket lättare för en vit person att handla i samhället. (Subhi, 2009) Detta väcker 

frågor om hur reklamen ser ut idag och om det existerar en jämn variation av modeller med 

olika hudfärger i Sverige. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Utifrån problemformuleringen har uppsatsen följande frågeställningar: 

 

 Hur ser fördelningen av olika hudfärger ut i reklam? 

 Vad kan detta bero på? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fördelningen av olika hudfärger ser ut i reklam 

och vilka möjliga bakomliggande faktorer som finns till detta. 

 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen har gjorts inom kosmetikbranschen eftersom denna fråga är aktuell inom det 

området och författarna har ett intresse för det. Arbetet har avgränsats till företag som 

befinner sig på den svenska marknaden och har ett utbud av produkter anpassat till 

mörkhyade. Eftersom de endast använder sina egna produkter på modellerna är det företagen 

med foundation för mörkhyade som undersökts (Hertz-Ladiges, 2015). Författarna är 

intresserade av att se hur mörkhyade representeras i reklam och har därför delat upp 

modellerna som analyserats i två kategorier, ljus- och mörkhyade. Fotografen Angélica Dass 

har med hjälp av Pantone-skalan haft som mål att visa de många hudnyanser som finns i 

världen. “Pantone är en neutral färgskala där ingen av färgerna är viktigare än någon annan. 

Med denna utgångspunkt kan man se objektivt på det mänskliga objektet”. (Öhrn, 2015) 

Författarna har utgått från detta för att skilja på det som kommer att benämnas i uppsatsen 

som ljushyade och mörkhyade. Hudnyanserna 78-5 C, 65-4 C, 322-7 C, 324-7 C och 323-2 C 

från skalan ingår i kategorin mörkhyade, det vill säga de som är 78-5 C eller mörkare hamnar 

under denna kategori (Se bilaga 1). Genus och ålder har inte tagits i beaktning i denna studie 

då det är individens hudfärg som är av intresse. Alla valda företag har hemsidor och det är 

dessa som analyserats i detta arbete. De har valts från återförsäljarna Åhléns och Sephora. 

Åhléns är en av Nordens ledande detaljhandelskoncerner där även Kicks ingår, men Åhléns 

har ett bredare sortiment (Åhléns, a, odat.). Sephora erbjuder varumärken som inte finns att 

köpa i andra butiker i Sverige (Sephora.se, a, odat.). 

 

 

 

 

 

http://www.angelicadass.com/
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2. Tidigare forskning & Teorier 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning och teorier kring ämnet och vad som 

påverkar utformingen av reklam och valet av modellerna i reklamen. 

 

Idag finns det många undersökningar om hur etniciteter representeras i reklam, dock har 

författarna inte hittat mycket som belyser specifikt kosmetik inom det ämnesområdet. 

Majoriteten av forskningen kring ämnet har analyserat tv-reklam och är utländska. På grund 

av detta ges nedan en övergripande bild av utvalda forskningar som är mest relevant för 

uppsatsen. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Reklam påverkar föreställningen av samhället och etniska medlemmars värde (Michelle 2012, 

s.1). De ljushyade har definierats som normen och detta kan bero på att avsändarna tidigare 

var just ljushyade. Vissa grupper representeras knappt i traditionell media. Detta ger en 

missvisande bild av samhället och leder till alienation. (Nordheim & Stenlund 2013, s.23) De 

som inte representeras eller är under representerade känner då en känsla av främlingskap och 

utanförskap från samhället. (Berger, 2005, s.110) Före 90-talet var minoriteter 

underrepresenterade och de framstods ibland som negativa stereotyper. Efter detta har 

forskningens resultat inom området varit blandat. Reklam har kritiserats för att ha negativ 

kulturell- och social påverkan på samhället för minoriteter. (Peterson 2007)  

 

Resultatet i olika studier kring etnicitet inom reklam varierar. Vissa studier har visat att 

konsumenter föredrar reklam med modeller som har samma hudfärg som de själva. T.ex. att 

ljushyade konsumenter föredrar reklam med ljushyade modeller och att mörkhyade 

konsumenter föredrar reklam med mörkhyade modeller. Det finns andra studier som visar att 

ljushyade konsumenter reagerar likadant gentemot de olika modellerna. Forskning har även 

visat att reaktionen är större när det gäller reklam i TV än tryckt reklam. (Green 1999) 

Artikeln Ethnic Identity in Advertising: A Review and Meta-Analysis menar att 

marknadsförare använder personer av annan etnisk bakgrund i reklam för att lyfta intresse hos 

de etniska konsumenter som uppskattar sin etnicitet. Konsumenter som uppmärksammar 

företagens ansträngningar till att framhäva olika etniska grupper kommer sannolikt att reagera 

positivt till deras reklam och varumärke. Enligt studier värdesätter konsumenter med etnisk 

bakgrund identitets relaterade kommunikationsstrategier som utvecklar reklam i teorin och i 

praktiken. (Jeremy J. et al. 2012, s. 3-4)  

 

Mycket amerikansk forskning utgår ifrån en specifik etnicitetsgrupp och undersöker ämnet 

inom just den gruppen. Populära etnicitetsgrupper som det forskas mycket kring bland dessa 

vetenskapliga artiklar är om “Hispanic Americans” och “African Americans”. Ett exempel är 

“Skin color shades in advertising to ethnic audiences: The case of African Americans”. 

Artikeln handlar om ett experiment som undersöker afro-amerikaners attityd gentemot 

ljushyade och mörkhyade kvinnliga modeller. (Watson et al. 2010) Ett exempel på en artikel 

om latinamerikaner är "Web advertising and Hispanics” (Korgaonkar et al. 2001) och "Does 

Hispanic-targeted advertising work for services?" (Torres & Briggs 2005). Det är alltså en 

stor mängd forskning som är inriktad på en specifik etnicitetsgrupp, som i detta fall även är 

minoritetsgrupper. I artikeln av Robin T. Peterson sammanställs resultat från en studie om 

representationen av bland annat olika etniciteter i tidskrifter. De grupper som jämfördes var 
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afroamerikaner, latinamerikaner, asiatiska amerikaner och ljushyade amerikaner. Resultaten 

visar att de ljushyade amerikanerna representeras minst i förhållande till deras andel av 

populationen. (Peterson 2007) Hur kvinnliga modeller i mode- och skönhetstidningar skildras 

i Singapore, Taiwan och Amerika undersöks i “The Construction of Beauty: A Cross-Cultural 

Analysis of Women’s Magazine Advertising” (Frith et al. 2005). Syftet med forskningen var 

att undersöka om kultur och etnicitet spelar en stor roll i hur skönhet porträtteras i reklam. En 

av slutsatserna som forskarna kom fram till var att “Caucasians” representeras som sexobjekt i 

Asien medan asiatiska modeller är mer tillbakadragna i reklam. Att visa upp den kvinnliga 

kroppen i reklam har aldrig varit en tradition i Asien och av den anledningen använder man 

sig hellre av en exotisk “Caucasian” i sexsymboliska bilder.   

 

Ytterligare en artikel som författarna har läst heter “Take your pick: Kate Moss or the Girl 

Next Door? The Effectiveness of Cosmetics Advertising” som handlar om effektiviteten av att 

använda modeller som inte har det “ideala” modellutseendet i smink reklamer. Enligt artikeln 

finns det bevis i marknadsföringslitteraturer att användandet av attraherande modeller 

påverkar konsumenternas åsikter om produkten som företaget vill sälja i reklamen. Desto 

attraktivare modellen är, desto mer kommer konsumenten att reagera positivt till produkten. 

Många företag har tagit detta bevis till det extrema. Ett exempel är modeföretaget Dolce & 

Gabbana som hade modeller på modevisningar som såg ut som skelett. Detta leder till 

allvarliga samhällsproblem, främst då modellers utseende är en spegel för många unga 

kvinnor. Därmed borde modeller inspirera dem till att se hälsosamma ut än att uppmuntra till 

ätstörningar. Forskare har upprepade gånger visat att kvinnor som har exponerats av reklam 

med den “ideala” smala modellen får lägre självförtroende och blir mer missnöjda med sina 

kroppar än kvinnor som ser hälsosamma och neutrala modeller, vilket även artikelns 

undersökning resulterade i. Undersökningen visade även att “icke-ideala” modeller för 

sminkreklamer fick positivare responser av kvinnor i jämförelse med de reklamer som hade 

“ideala” modeller. En annan uppfinning i undersökningen var att kvinnor med lågt 

självförtroende fick en negativ attityd till varumärket och låg vilja till att köpa produkten i 

reklamen som hade den “ideala” modellen. Kvinnor med högt självförtroende fick en motsatt 

effekt och svarade positivt till varumärket samt produkten när de exponerats för reklam med 

den “ideala” modellen. (Antioco et al. 2012) 

 

En kampanj mot diskriminering av mörkhyad modeller i modebranchen från år 2007 antas ha 

haft en påverkan på tidningen Vouge i italien. De släppte ett nummer med endast mörkhyade 

modeller som efter att ha blivit slutsålt, trycktes upp igen i 40 000 exemplar. Detta nummer 

fick dock kritik som lydde “Blir inte det ett exotiserande undantag i sig självt, att lyfta fram 

modeller enbart på grundval av att de är svarta? Borde man inte jobba för att de ska bli en 

självklar del av det vanliga flödet av modebilder?” (Gustavsson, 2012) 

 

Trots att utländsk forskning inte belyser svensk reklam inom kosmetik, kan liknande 

forskningar vara behjälpliga då denna uppsats undersöker samma fenomen och studerar en 

minoritetsgrupp. 

 

2.2 Teorier 

2.2.1 Den sociala identitetsteorin 

Den sociala identitetsteorin menar att det är viktigt att förstå hur olika grupper associeras och 

hur individerna i olika grupper identifierar sig. Vid val av modell för reklam bör detta tas i 
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åtanke då modellens utseende signalerar hur konsumenten uppfattar och identifierar sig till 

den. För att undersöka effekten av reklam kan två villkor för identifiering användas, likhet 

och tycke. I en studie utförd i Brasilien användes detta för att ta reda på vad konsumenter 

föredrar att känna gentemot reklamen och dess modeller. Det framgick att konsumenter 

värdesatte villkoret tycke, det vill säga att de gillar modellerna i reklamen. Att ha en modell 

som är av samma etnicitet som målgruppen var inte lika effektivt. Denna studie gjordes även i 

USA, men gav inte samma resultat som i Brasilien. I båda länderna kände konsumenterna 

likhet till modeller med samma etnicitet, men i Brasilien föredrogs inte nödvändigtvis den 

modellen. Konsumenter fattar ett tycke för modeller i reklam och identifierar sig med dem. 

De tar till sig deras beteenden och attityder för att bli en del av den grupp som modellen 

representerar i reklamen. (Jones 2010) En annan studie som har utförts i USA visade att 

ljushyade inte såg det som något negativt att minoriteter användes i reklam. Den visade även 

att de som tillhörde minoriteter var positivare till denna typ av reklam och kom ihåg den 

bättre. (Peterson 2007)  

 

2.2.2 Intressenter 

Det finns två typer av intressenter normativa och, det som Robin T. Peterson kallar i sin 

artikel “Consumer Magazine Advertisement Portrayal of Models by Race in the US: An 

Assessment” för, “derivatative”. Normativa är de som företaget i första hand värnar om, som 

till exempel kunder, anställda och leverantörer. “Derivatative” är grupper som företaget inte 

känner moraliskt ansvar för. Dessa kan skada eller gynna företaget, som till exempel 

konkurrenter, aktivister och media. Intressegrupperna kan båda påverka företagets reklam och 

användning av modeller med olika etniciteter. (Peterson 2007)  

 

2.2.3 Stakeholder theory 

Stakeholder theory handlar om att skapa värde för intressenter. Det ger en rationell förklaring 

till varför företag bör anpassa sin reklam till olika etniciteter. Teorin menar att konsumenters 

och andra externa institutioners behov är viktiga att ha i åtanke. Den baseras på mål som är 

kopplat till prestation (som direkt gynnar företaget i form av till exempel vinst) och är 

värderationella och normativa (etniskt-och socialt ansvar). Dessa mål är inte uteslutande, men 

alla anser inte att det går att ta till vara på värderationella mål och samtidigt generera vinst. 

(Peterson 2007)  

 

2.2.4 Standardiserad eller anpassad marknadsföring 

 

För företag som expanderar internationellt finns fyra marknadsföringsstrategier att välja 

mellan när det kommer till att anpassa eller standardisera marknadsföringen. Den ena är total 

standardisering som använder den existerande marknadsföringsmixen. Ingen av variablerna 

pris, plats, produkt eller påverkan modifieras efter den nya marknaden. Eftersom andra länder 

kan ha stora skillnader i bl.a. kultur kan det vara svårt att implementera denna strategi. Coca 

Cola är känt för att använda sig av total standardisering, men även de har anpassat sig till 

vissa marknader. Detta för att tillfredsställa de lokala behoven. En annan strategi är 

produktanpassning och det är när endast produkten anpassas efter den nya marknaden. De 

åsterstående delarna i marknadsföringsmixen förändras inte. Ett exempel på detta är Nivea 
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som i Sydostasien säljer kroppslotionen Skin whitening lotion. Reklamanpassning är en till 

strategi och den innebär att endast reklamen anpassas efter den nya marknaden. Det är 

variabeln påverkan i marknadsföringsmixen som ändras. Fokus ligger främst på språket och 

olika associationer till de etniska konsumenterna. Finland är ett exempel på detta, där har 

vissa butiker har reklam på både finska och svenska. Den sista strategin är etnisk 

marknadsföring, vilket innebär att hela marknadsföringsmixen anpassas till den nya 

marknaden. (Baines & Fill 2014, s.69) 

 

Världens ekonomier integreras och globaliseringen ökar, vilket betyder att strategier för 

standardisering eller anpassning blir allt viktigare. Forskning har skett kring detta ämne i över 

40 år, men trots det är den teoretiska grunden svag. (Viswanathan & Dickson 2007, s.46) 

Likheter hos konsumenter i olika länder leder till att marknadsföringen kan standardiseras 

(Papavassiliou & Stathakopoulos 1997, s.508). Homogenitet hos konsumenterna är en viktig 

del inom standardisering, men det finns faktorer som till exempel konkurrens som påverkar 

valet av strategi. (Viswanathan & Dickson 2007, s.46) Globalisering av 

marknadsföringsaktiviteter är ett känt fenomen för praktiker inom marknadsföring. Två 

viktiga anledningar till att utföra marknadsföringsaktiviteter på en global nivå är främst att 

utnyttja möjligheterna för tillväxt och expansion, samt för att gynna företagets överlevnad. 

Företag som inte lyckas med att genomföra globala möjligheter kommer slutligen att förlora 

marknadsandelar eftersom de kommer att konkurreras ut av starkare och globala 

konkurrenter. (Svensson 2002, s. 2-3) 

 

Jiang och Wei har undersökt företag som expanderat internationellt vars ursprung är från 

Nordamerika, Asien och Europa. Fokus låg i denna studie på standardisering eller anpassning 

av reklam. Resultatet visar att företagen främst använder standardisering, men även lite 

anpassning till den nya marknaden. Det är framför allt de europeiska företagen som använder 

sig av en standardiserad strategi när det gäller reklam. Företagen från Nordamerika tillämpar 

en mer anpassad strategi och de från Asien är de som anpassar sin strategi mest. (Jiang & Wei 

2012, s.616) 

 

I en studie av Nikolaos Papavassiliou och Vlasis Stathakopoulos framgår det att 

standardisering tillämpas när ett företag etablerar sig i ett land där kulturen, ekonomin och 

konsumentprofilerna inte skiljer sig mycket från det ursprungliga landet. (Papavassiliou & 

Stathakopoulos 1997, s.508) 

 

2.3 Teoretisk referensram 

Den sociala identitetsteorin och forskningsartiklarna angående kunders preferenser och 

påverkan är också förklaringar till varför företag använder sig av modeller med viss hudfärg, 

men även anledningar till varför de kanske bör ändra på sin strategi. Teorin kring olika 

intressenter används för att identifiera de grupper som kan påverka företagen. Standardiserade 

och anpassade marknadsföringsstrategier är relevanta då de ger en möjlig förklaring till 

företagens val vid internationell expandering.  
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3. Metod 

Nedan förklaras tillvägagångssättet för insamlingen av data. Kritik mot metoden och de valda 

källorna diskuteras och etiska synvinklar tas upp. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Metodtriangulering innebär att man använder flera olika metoder. I denna undersökning har 

en kvantitativ metod tillämpats i form av en innehållsanalys och detta har kompletterats med 

kvalitativa metoder, som intervjuer. Genom att betrakta problemet ur mer än ett perspektiv 

skapas en bättre förståelse och båda forskningsfrågorna kan besvaras. (Denscombe 2009, 

s.184) 

 

3.1.1 Innehållsanalys 

När dokument och texter i olika former analyseras används metoden innehållsanalys. 

Metoden är flexibel då den kan användas vid olika medier. (Bryman & Bell 2011, s.299) 

Exempel på dokument och texter är reklam, romaner, teknade serier, turistbroschyrer och 

läroböcker. De kan både vara texter och/eller bilder och videoklipp. (Bergström & Boréus 

2012, s. 50) Utifrån förutbestämda kategorier tas information fram som systematiskt 

kvantifieras. (Bryman & Bell 2011, s.299) På detta sätt kan en jämförelse av återkommande 

förekomster göras. (Bergström & Boréus 2012, s. 24) Symbolisk interaktion är det som 

skapas mellan personen som betraktar en bild och den eller de som är med i bilden. Bilder kan 

förmedla till exempel “inkludering och exkludering från en social gemenskap” och framställa 

modeller som jämlika eller över- eller underordnade. Modeller i reklam kan ses som en del av 

åskådarnas sociala värld och måla upp en version av världen. Bildens betydelse är kopplat till 

skaparens kultur. Innehålsanalysen ligger till grund för att svara på frågor om till exempel 

genus eller etnicitet. (Bergström & Boréus 2012, s. 311-312) Denna metod har använts i det 

här arbetet för att analysera företagens hemsidor. Totalt har maximalt tio modeller från varje 

företags hemsida analyserats. De företag som har färre än tio modeller på sina hemsidor har 

författarna ändå tagit med i analysen för att samla in så mycket data som möjligt. Författarna 

har gått in på företagens hemsidor och påbörjat analysen på deras framsida. Då har 

modellerna som setts först skrivits in i turordning i ett Excel dokument under de två 

kategorier; mörkhyade och ljushyade. Modellerna som finns med där har kategoriserats 

utifrån Pantone-skalan som förklarat i avgränsningen. Om författarna inte hittat tio modeller 

på framsidan klickade man vidare på andra flikar på hemsidan tills, om möjligt, tio modeller 

observerats.  I och med att analysen är sminkrelaterad valde författarna flikar med rubriker 

som “Make up”, “Produkter”, “Make up filmer” med mera. När tio (eller färre) bilder eller 

videoklipp observerats för varje företag och skrivits in i ett Excel dokumentet skapade 

författarna ett diagram innehållande samtliga företags resultat av antal ljushyade och 

mörkhyade modeller.  

 

3.1.2 Intervjuer 
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Företagen kontaktades för kvalitativa intervjuer för information om hur företagen resonerar 

kring sina val vad gäller modeller i sin reklam. Därav kan bakomliggande faktorer upptäckas 

för att besvara studiens andra frågeställning. Intervjufrågorna var öppna vilket betyder att det 

inte fanns svarsalternativ och det fanns möjlighet till (Se bilaga 2) De flesta av företagens e-

mail hittades på deras hemsidor och då skickade författarna en kort presentation och 

undersökningens syfte med intervjufrågorna bifogat i mailet. Vissa av företagen hade ingen e-

mail bland kontaktuppgifterna, men en frågeformulärsruta för konsumenter som författarna då 

istället skrev ett meddelande i. Ett fåtal företag, bland annat MAC, hade inga kontaktuppgifter 

förutom ikoner till sociala medier som hänvisade till Facebook, Twitter, och så vidare. Då 

valde författarna att inte kontakta dem eftersom företagens Facebook sida inte hade en inbox 

och hade varit den enda relevanta sociala media sidan att försöka kontakta dem på. Trots cirka 

18 skickade e-mail och meddelanden besvarades bara en e-mail vilket var från Clinique. 

Författarna tolkade den väldigt låga svarsfrekvensen som brist på tid eller intresse från 

företagen. Majoriteten av hemsidorna var internationella och därav hade dem endast e-mail 

adresser till huvudkontoren i företagets ursprungsland, vilket även kan göra tillgängligheten 

svårare. 

 

På grund av dem bristande kvalitativa intervjuerna valde författarna att låta konsumenternas 

åsikter bli hörda och analyserade. Konsumentgruppen är mörkhyade och sminkintresserade 

kvinnor som är med i en Facebook grupp vars namn är “Black Vogue - Makeup for black 

women”. Den huvudsakliga anledningen till att just den konsumentgruppen valdes är för att 

författarna personligen har en uppfattning av att smink produkter oftast representeras av 

ljushyade kvinnor och anser därmed att det är intressant att få höra mörkhyade konsumenters 

röster. Black Vogue är ett stängt forum och endast mörkhyade kvinnor accepteras av 

administratörerna för att ta del av kunskap och inspiration gällande smink för mörkhyade. Då 

en av författarna är medlem i Black Vogue formulerade författarna ett inlägg och delade det i 

Facebook gruppen. Black Vogue har vanligtvis strikta regler om att samtliga medlemmar 

måste skriva på engelska då gruppen är internationell, dock finns det undantag som detta då 

undersökningen endast är riktad till ett land. Under det delade inlägget har samtliga Black 

Vogue medlemmar möjligheten att dela med sig av sina åsikter. Därefter sammanställdes och 

analyserades svaren.  

 

3.2 Urval 

Pantone-skalan har delats upp i en skala från ljus till mörk. Detta för att visa vad måttstocken 

för ljus- alternativt mörkhyad är i denna studie. Det finns sammanlagt 24 modeller i skalan 

och 5 av dessa ingår i kategorin mörkhyad (Se bilaga 1). Vid val av företag har författarna 

kollat på återförsäljarna Åhléns och Sephora. De företag som har ett utbud för mörkhyade är 

22 stycken. Antalet modeller på hemsidorna är begränsade och varierar från företag till 

företag. Det är max tio modeller från de valda företagens hemsidor som har analyserat. 

Författarna anser att detta är tillräcklig data att jämföra, då det innebär att ifall alla hemsidor 

har minst 10 modeller så blir detta 220 st. Bilderna och videoklippen med modeller har valts 

utifrån ett bekvämlighetsurval. Det vill säga att de första tio som inkluderat modeller har 

registrerats. (Bryman & bell 2011, s.190) Andra representanter för företaget har inte 

registrerats. Dessa framgår av en text som förklarar deras befattning eller så är det tydligt att 

de är make up artister då de sminkar modellerna. 
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För att hitta informanter till kvalitativa intervjuer kontaktades företagen. För svar på frågor 

angående Clinique vidarebefordrades författarnas mail från kundservice till Gitte Hertz-

Ladiges, Nordisk kundservice konsult. Frågorna besvarades den 14e och 17e december. 

 

 

3.3 Metodkritik 

Författarna är medvetna om att dessa företag gör reklam på fler ställen än bara sina hemsidor. 

Det kan tänkas att det inte ger en rättvis bild eller att resultaten av denna undersökning har låg 

generaliserbarhet eftersom det endast är hemsidorna som analyserats. Reklamen för de olika 

produkterna skiljer sig dock inte i de olika medierna. Det positiva med att analysera 

hemsidorna är att de är lättillgängliga.  

 

Intervjuer som sker över email är enkla, tidssparande och lättillgängliga då det inte kräver att 

intervjuaren och respondenten hittar en tid som passar båda. Frågorna behöver inte besvaras 

samtidigt som de ställs. Denna flexibilitet ger respondenten en chans att svara på frågorna 

med noggrannhet när tiden finns. (Eliasson 2010, s. 154) En nackdel med detta är att det kan 

ta tid att få ett svar från respondenten. Vid svårighet att förstå intervjufrågorna kan 

respondenten även välja att inte fråga om förtydligande då detta drar ut på tiden. (Bryman 

2011, s. 597) Eftersom intervjun inte sker öga mot öga kan det vara enklare för respondenten 

att inte ta det lika seriöst som denne kanske skulle vid en personlig intervju. Det kan dock 

även ha en positiv effekt, det vill säga att respondenten känner sig säkrare att ta ställning till 

och svara på vissa frågor kring känsliga ämnen, i en mail-intervju. Intervjuareffekten innebär 

att intervjuarens kön, ålder, ursprung med mera, påverkar respondenten. Effekten är inte stor i 

detta fall då respondenten endast haft vetenskap om intervjuarnas namn. (Bryman 2011, s. 

208-209) Genom att läsa av respondentens kroppsspråk kan intervjuaren förtydliga eller ställa 

följdfrågor, som till exempel ifall respondenten ser ut undrande ut (Bryman 2011, s. 210). 

Transkribering är inte nödvändig i denna form av intervju, vilket sparar tid (Bryman 2011, s. 

597). Det är även billigare då till exempel ingen resa behöver göras. Det är en stor fördel och 

underlättar intervjuer med internationella respondenter, vilket är fallet i denna undersökning. 

(Bryman 2011, s. 208-209) Bortfallet av företag för intervjuer är stort i denna undersökning 

då många inte har svarat eller valt att inte medverka. Make up stores hemsida har legat nere 

på grund av konstruktion. Företaget har därför inte tagits med i undersökningen då en analys 

av hemsidan inte kunnat genomföras. Det innebär att 21 företags  hemsidor har analyserats 

och en av dessa har intervjuats. 

 

3.4 Källkritik 

Genom att vara kritisk till de källor som används ökar trovärdigheten och det ger en djupare 

sanning. Olika källor kan vara opålitliga då de inte har en stark grund till sina påståenden och 

de kan ha anledning till att manipulera viss information. (Esaiasson et al., 2011, s.303-311) 

Sändaren av budskapet kan vinkla informationen för att framstå på ett visst sätt. (Jensen 1995, 

s.110) Hemsidorna i fråga är företagens officiella sidor och därför är de pålitliga och relevanta 

för undersökningen. 

 

3.5 Reliabilitet & Validitet 
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Reliabilitet handlar om att undersökningen ska vara pålitlig och replikerbar. (Bryman & Bell 

2011, s.62) Någon annan ska kunna genomföra samma undersökning, utan att få ett alltför 

avvikande svar. (Kvale & Brinkmann 2009, s.263) För att öka replikerbarheten har 

tillvägagångssättet förklarats så noggrants som möjligt. Resultatet kan dock variera beroende 

på hur hudtonerna i reklamen tolkas av andra. Trots att det tydliggjorts vilka som ses som 

mörkhyade, kan det vara svårt för vissa att bedöma ifall modellen ska hamna under kategorin 

mörkhyad. Risken för detta anses dock vara liten, då vi utgår från Pantone-skalan. 

 

Validitet handlar om den insamlade datans relevans och resultatets generaliserbarhet. 

(Bryman & Bell 2011, s.64) De hemsidor som analyserats är, som tidigare nämnt, relevant till 

undersökningens syfte då de tillhör de valda företagen. 

 

3.6 Forskningsetik 

Vid forskning bör fyra etiska krav uppfyllas för hur man ska handla för att undvika kränkning 

och att de som deltar i studien inte skadas. (Vetenskapsrådet, 2015) De fyra kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att berörda personer ska informeras om vad undersökningen 

handlar om. Samtyckeskravet innebär att deltagandet i undersökningen är frivillig. 

Konfidentialitetskravet innefattar behandlingen av personliga uppgifter. Deltagarens uppgifter 

bör hanteras med säkerhet för att inte nås av obehöriga. Nyttjandekravet betyder att 

informationen som samlas inte ska används för något annat än forskningen. (Bryman 2011, 

s.137) Respondenten i intervjun för denna studie har informerats om dess syfte och att de kan 

välja att avbryta sitt deltagande när de vill. De har gett sitt samtycke och deras svar har endast 

använts i denna undersökning. Inga personliga uppgifter förutom namn och befattning har 

uppgetts. Undersökningens resultat kan påverka de företag som undersökts. Imagen av de 

företag som inte använder mörkhyade modeller i sin reklam kan påverkas negativt. De kan 

uppfattas som orättvisa. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt redovisas insamlad data som genererats genom analyser av hemsidor till de 

företag som undersökts, information om modellagenturer samt en sammanställning av 

kommentarer av Black Vogue-medlemmar. 

 

4.1 Resultat från innehållsanalys av reklam 

 

bareMinerals  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 0, Ljushyade: 10, Totalt: 10  

(bareMinerals, a, odat.) 

 

Mineralsmink började tillverkas på 70-talet och år 1976 skapades varumärket “Bare 

Escentuals” som är företaget bakom ID Bare Minerals. (Mineralsmink, a, odat.) Bare 

Minerals är ett välkänt varumärke med mineralsmink och har även vunnit många utmärkelser 

som bästa produkt. (Mineralsmink, b, odat.) Bare Minerals är specifikt populärt för att 

produkterna i deras make-up serie är baserade på naturliga mineraler och jobbar med huden 

istället för emot, samtidigt som det ger ett naturligt resultat. (bareMinerals, b, odat.) Bare 

Minerals säljs av auktoriserade salonger och span, samt webbutiker, Åhléns, NK och Sephora. 

(bareMinerals, a, odat.) Företaget ägs av hygienföretaget Shiseido (Shiseido, odat.).   

 

Benefit Cosmetics  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 0, Ljushyade: 2, Totalt: 2 (Benefit Cosmetics, 

odat.) 

 

Benefit öppnade sin första smink butik år 1976 i San Francisco, USA. Företaget startades upp 

av tvillingsystrarna Jean och Jane Ford. Produkterna sticker ut i sminkbutiker med 

kreativa förpackningar och vågade, feminina namn, vilket grundas på att skratt och humor är 

nyckelfaktorerna i Benefits identitet. Benefits målgrupp är alla typer av kvinnor, då deras 

unika, roliga och “feel-good” filosofi menar att glamour är för alla, oavsett ursprung eller stil. 

(LVMH, odat.) 

 

Bobbi Brown  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 1, Ljushyade: 9, Totalt: 10 (Bobbi Brown 

Cosmetics, a, odat.) 

 

Bobbi Brown började med ett enkelt koncept; naturligt smink och läppstift som såg ut som 

naturliga läppar. Företaget är döpt efter grundaren “Bobbi” som jobbade som makeup artist. 

Konceptet baserades på hennes önskan att känna sig bekväm med sig själv med smink som 

såg naturligt ut. Bobbis produkter utmärktes under en epok som definierades av “over-the-

top” och onaturlig skönhet. På 80-talet var vit hud, röda läppar och konturering på kinder 

populärt, vilket inte var uppskattat hos Bobbi. Brist på utbudet av färgnyanser på smink 

motiverade Bobbi att starta och utveckla ett eget varumärke. (Bobbi Brown Cosmetics, b, 

odat.)  

 



18 
 

Chanel 
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 0, Ljushyade: 7, Totalt: 7 (Chanel, odat.) 

 

Utöver kläder och accessoarer, har Chanel ett stort utbud av smink med säsongs-lanseringar 

och limited edition kollektioner. Det började år 1921 med Chanel No5, Chanels första parfym 

och den bäst sålda i hela världen. Den framgångsrika försäljningen av Chanel  No5 fortsatte 

samtidigt som Chanel expanderade en smink kollektion globalt år 1924. (The Guardian, 2014) 

Chanels sminkprodukter ger lyxkänsla precis som själva varumärket med utmärkt kvalité. 

(Makeup Love To Know, odat.)                                      

 

Clarins  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 1, Ljushyade: 9, Totalt: 10 (Clarins, odat.) 

 

År 1954 grundades Clarins med syfte att skapa skönhet genom att producera mer äkta och 

naturliga produkter av Jacques Courtin-Clarins i Paris. Jacques gjorde sina egna 

behandlingsoljor som han hävdade var skonsam för huden och sålde dem på sin 

massagesalong i Paris. (The Guardian. 2014) På 80-talet var Clarins det ledande 

hudvårdsföretaget i Paris och året därpå lanserades produkterna på marknaden i USA. År 

1991 introducerade Clarins sin första smink kollektion och har sedan dess vuxit från att vara 

ett familjeägt företag till ett internationellt företag som finns i 150 länder. (Essortment, odat.) 

 

Clinique  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 0, Ljushyade: 4, Totalt: 4 (Clinique, odat.) 

 

Clinique grundades år 1968 och differentierar sina produkter från andra hudvårds- och 

sminkföretag genom att bemöta individens behov. Istället för att tillverka universella 

produkter till samtliga kunder oavsett hudtyp, fokuserar Clinique på att anpassa sina produkter 

till varje individs behov. (Fragrancex, odat.) Cliniques koncept går ut på ett 3-stegs 

hudvårdssystem; “cleanse, exfoliate and moisture”. Cliniques var först på marknaden med att 

producera dermatologiskt skapade, allergitestade och 100 % parfym-fria kollektioner av 

skönhetsprodukter. Idag är Cliniques målsättning att vara det mest pålitliga 

skönhetsvarumärket i världen med produkter av hög kvalité som är allergitestade och 

parfymfria för kvinnans ökade naturliga skönhet. (Clinique Jobs, odat.)  

 

I en mail-intervju med Gitte Hertz-Ladiges som är Nordisk kundservice konsult framgår det 

att Clinique sällan använder modeller i sin reklam. De använder främst produkter och inte 

ansikten. Ett undantag är deras 3-stegs kampanj från augusti 2015 då de använde modeller 

med tre etniciteter (Se bilaga 3) All annonsmaterial som används i Sverige kommer från New 

York eller deras europeiska huvudkontor i Paris. (Hertz-Ladiges, 2015) 

 

Christian Dior  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 1, Ljushyade: 9, Totalt: 10 (Dior, odat.) 

 

Christian Dior startades upp i Paris år 1946 och expanderade med tiden globalt. Varumärket 

sänder ut känslor såsom lyx, “haute couture” och önskan. Diors första smink-produkt som 

producerade var ett läppstift som lanserades år 1955, och år 1969 skapades Christian Diors 

första och exklusiva smink-kollektion. (Fashion In Time, 2011) 
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Elizabeth Arden  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 0, Ljushyade: 3, Totalt: 3 (Elizabeth Arden, a, 

odat.) 

 

Elizabeth öppnade sitt första spa år 1910, en tid då det var sällsynt för kvinnor att använda 

smink och ännu mer sällsynt för dem att driva ett eget företag. Elizabeth förespråkade 

kvinnors rättigheter och utvecklade smink för kvinnor i militären under det andra världskriget. 

Hon var den första kvinnan som var med på omslaget av Time Magazine år 1946. (Elizabeth 

Arden, b, odat.) Efter Elizabeth Ardens bortgång köptes företaget av Unilever år 1990 och 

blev det näst största smink företaget i världen. Idag ägs Elizabeth Arden Inc. av French 

Fragrances, Inc. (Encyklopedia, 2006) 

 

Estée Lauder  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 2, Ljushyade: 8, Totalt: 10 (Estée Lauder, odat.) 

 

Estée Lauder grundade sitt företag i New York år 1946 och började år 1908 med försäljning 

av hudvårdsprodukter som hennes släkting producerade och utvecklade i Estée Lauders 

skönhetsföretag. Efter flera års försäljning av dessa produkter bildade hon Estée Lauder 

Cosmetics Inc., som blev en succé på grund av den populära produkten “Youth Dew beauty 

oil”. Lauder var innovativ med hennes marknadsföringsstrategier liksom hennes 

skönhetsprodukter, vilket gjorde Lauder till den rikaste självgjorda affärskvinnan. (Biography, 

2015) Esteé Lauder gick bort år 2004 och sedan dess har hennes företag drivits av hennes 

söner. (Famous Entrepreneurs, odat.) Företagets produkter säljs i över 140 länder. (Facebook, 

odat.) Estée Lauder äger varumärken som Bobbi Brown, Clinique, MAC och Smashbox. 

(Estée Lauder companies, odat. ) De har ett kontor i Stockholm med 100-199 anställda och en 

omsättning på 100 000-499 999 tusen kronor år 2014. (Allabolag.se, 2015) 

 

Giorgio Armani  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 0, Ljusthyade:10, Totalt: 10 (Giorgio Armani, 

odat.) 

 

Giorgio Armani är en välkänd italiensk mode-designer som designade sin första 

klädkollektion år 1975. Giorgio Armanis sminkkollektion lanserades år 2000 och produceras 

samt distribueras av L’Oréal, då de två företagen har ett partnerskapsavtal. Sminkprodukterna 

säljs över hela världen och finns att köpa i större och dyrare varuhus. Prismässigt jämförs 

Giorgio Armanis produkter med Lancôme, Chanel och Dior, medan märken som MAC och 

Clinique säljs för nästan halva priset. (eHow, odat.).  

 

Kanebo Cosmetics Inc  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 0, Ljushyade: 10, Totalt: 10 (Kanebo, a, odat.) 

 

Kanebo har sitt ursprung i Tokyo, Japan, och har existerat sedan på slutet av 1800-talet. 

Kanebos produkter är idag tillgängliga i mer än 50 länder över hela världen. (Kanebo, b, 

odat.) Utöver smink producerar Kanebo även hudvårds- och hårprodukter samt parfymer. 

Företagets uppdrag är att erbjuda alla kvinnor kosmetiska produkter som tar fram den 

naturliga och inre skönheten. (Kanebo, c, odat.)  
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Lancôme  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 1, Ljushyade: 9, Totalt: 10 (Lancome.com, 

odat.) 

 

Lancôme grundades år 1935, nu finns de i över 130 länder och ägs av L’Oréal. De är precis 

som Giorgio Armani en del av deras lyx produkter. (L’oreal.com, a, odat.) Kvalitet och 

service värdesätts av Lancôme, därför kontrolleras kvaliteten och tester utförs av minst 2500 

forskare (Lancome.se, odat.). Deras mission är att varje kvinna ska lämna Lancôme gladare. 

Märket handlar om positiv skönhet och har därför valt ambassadörer som de anser är 

fulländade och karismatiska. Exempel på dessa är Julia Roberts, Penelope Cruz, Kate Winslet, 

Lupita Nyong’o och Emma Watson. Lancôme förklarar dessa som bland annat ikoner som 

varje kvinna kan relatera till och att de förkroppsligar universell skönhet. På L’Oréals 

hemsida beskrivs Lancôme som visionärer som är före sin tid och som skriver framtiden av 

kosmetik. De anser även att Lancôme kombinerar vetenskaplig expertis med förståelse för 

kvinnors behov på ett framgångsrikt sätt. (L’oreal.com, a, odat.)  

 

Laura Mercier  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 1, Ljushyade: 6, Totalt: 7 (Laura Mercier, a, 

odat.) 

 

Laura Mercier var en konstnär, men är nu en makeup artist och skaparen av märket med 

samma namn. Hon är från Frankrike och har studerat kosmetik i Paris. (Kicks.se, a, 2015) År 

1996 skapade Mercier sitt egna varumärke för att gynna kvinnor av alla åldrar och hudtyper. 

Färgerna skapades för att tillfredsställa hennes klienter. Varumärket finns i 1122 butiker i 27 

länder. (Laura Mercier, b, odat.) 

Hennes ledord är felfri och både hon och hennes produkter är uppskattade av kändisar som 

t.ex. Madonna, Meryl Streep och Naomi Campbell. (Kicks.se, a, 2015) Varumärket finns att 

köpa på Åhléns City där det har en egen disk. (Åhléns, b, odat.) 

 

L’Oréal  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 0, Ljushyade: 10, Totalt: 10 (L’Oréals, odat.) 

 

L’Oréal har sitt svenska huvudkontor i Bromma sedan 1972 och har nu 239 anställda. 

(Hitta.se, 2014) Företaget startades år 1909 i Paris. Efter två år internationaliserades företaget 

då de började sälja i Italien. I början av 30-talet använde de sig av innovativa sätt att göra 

reklam för sina produkter. Till exempel så var de först med att ha reklam jingel i radio. 

(L’oreal.com, b, odat.)  L’Oréal äger märken som till exempel Maybelline, Lancôme och 

Giorgio Armani  (L’oreal.com, c, odat.).  

 

“There is no single type of beauty; it is a multiple-faceted quality framed by different ethnic 

origins, aspirations, and expectations that reflect the world’s intrinsic diversity.” L’Oréal 

menar att de hyllar mångfald. År1998 köpte de ett företag som producerar hårprodukter för 

afroamerikanskt hår. De har ett forskningsinstitut i Chicago för att utveckla kunskap kring 

individer med afrikanskt ursprungs hud och hår. Detta för att kunna skapa produkter som är 

bättre anpassade för deras behov. L’Oréal har vunnit pris för bland annat mångfald bland sina 

anställda, kunder, leverantörer och modeller, samt för sina försök att framhäva minoriteter och 

bekämpa diskriminering. (L’oreal.com, d, odat.) L’Oréal har en stiftelse, L’Oréal Foundation, 

vars syfte bland annat är att hjälpa de som påverkats av isolering. Några av deras ledord är 

informera, stödja och förändra uppfattning. (L’oreal.com, e, odat.) 
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MAC  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 2, Ljushyade: 8, Totalt: 10 (MAC, a, odat.) 

 

MAC etablerades i Kanada och släpptes officiellt år 1984. Skaparna ville erbjuda ett brett 

utbud av färger, vilket de ansåg fattades på marknaden. År 1995 köpte Estée Lauder delar av 

företaget vilket möjliggjorde global expansion. Nu ägs hela företaget av Estée Lauder. (MAC, 

b, odat.) 

 

Make up for ever  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 2, Ljushyade: 8, Totalt: 10 (Make up for ever, 

odat.)  

 

Make up for ever startades år 1984 i Frankrike och framgången ledde till global distribution 

av produkterna. Företaget finns i över 50 länder med över 1200 anställda. I Europa har 

varumärket funnits i butiker sedan början av 90-talet och i Sverige finns det att köpas på 

Sephora. (Make up for ever, a, 2013) Ett av företagets fundamentala koncept är att bekämpa 

diskriminering och uppmuntra mångfald. Detta praktiseras vid anställning av personal. (Make 

up for ever, b, 2013)  

 

Marc Jacobs 
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 0, Ljushyade: 1, Totalt: 1 (Marc Jacobs, odat.) 

 

Marc Jacobs är en modedesigner som expanderat sitt märke till bland annat kosmetik 

(Kicks.se, b, 2015). Marc Jacobs Beauty släpptes år 2013 (Elle, 2013). Sminkprodukternas 

slogan är “Luxury Reinvented” (Sephora.com, odat.) och de beskrivs även som innovativa, 

chica och lyxiga. (Sephora.se, b, odat.) 

 

Maybelline 
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 0, Ljushyade: 10, Totalt: 10 (Maybelline, a, 

odat.) 

 

När Maybelline startades år 1915 var det ett familjeföretag. De anser sig vara ett prisvärt 

märke som inspireras av trendiga stilar och färger från catwalken. De vill att kvinnor ska 

känna sig självsäkra och våga prova nya stilar. (Maybelline, b, odat.) 

 

Nars 
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 1, Ljushyade: 9, Totalt: 10 (Nars, a, odat.) 

 

Nars startades år 1994 i New York av Francois Nars. Han menar att man bör vara modig och 

bryta regler när det gäller smink. (Nars, b, odat) Märket har blivit en kultklassiker som 

inspireras av populärkulturen och är känt för sina djärva reklamer. De menar att det är tre 

pelare som gör dem unika. Den första är Francois Nars som är en modeikon. Den andra är 

deras stora roll inom modebranschen och den tredje är inom makeup artisteri. De har globalt 

ledande artister som skapar deras looks. När märket fyllde 20 år lanserade de en kampanj med 

skådespelerskan Charlotte Rampling som ansiktet utåt. Det ansågs vara ett annorlunda val då 
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hon var 63 år, men Nars menar att det inte bara handlar om skönhet utan även 

karaktär.  (Cosmetics Business, 2014)  

 

Sedan år 2000 ägs företaget, precis som bareMinerals, av Shiseido (Shiseido, odat.). De 

expanderade för några år sedan till bl.a Scandinavien, Ryssland och Malasya. Deras primära 

marknader är USA, Storbritannien, Japan och Korea. (Cosmetics Business, 2014)  

 

Smashbox  
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 2, Ljushyade: 8, Totalt: 10 (Smashbox, a, odat.) 

 

Skaparna av Smashbox är Max Factors (skaparen av kosmetikföretaget Max Factor) 

barnbarns barn. De öppnade år 1990 Smashbox studios där fotograferingar för stora tidningar, 

skivbolag och modemärken. De skapade sedan kosmetik linjen Smashbox som är anpassad för 

fototgraferingar i en studio. (Smashbox, b, odat.) 

 

Too faced 
Resultat från innehållsanalysen: Mörkhyade: 1, Ljushyade: 9, Totalt: 10 (Too faced, a, odat.) 

 

Too faced skapades av Jerrod Blandino and Jeremy Johnsonsom under 90-talet. Med sina 

produkter ville de ta tillbaka glamour och kvinnlighet, vilket de ansåg fattades inom den då 

väldigt seriösa kometiindustrin. De menar att de använder de bästa ingredienserna för att 

skapa innovativa produkter. “We /.../encourage you to own your pretty” skriver de på sin 

hemsida. De vill öka sina kunders självförtroende, frihet till att uttrycka sig själva och lyfta 

deras humör. De har även en lista med påståenden på sin hemsida, varav 5 tas upp nedan. 

(Too faced, b, odat.) 

 

“WE START BOLD CONVERSATIONS AND LISTEN COMPASSIONATELY.” 

“WE PROVIDE A SAFE SPACE FOR CREATIVITY WHERE ALL ARE WELCOME.” 

“WE NEVER INTIMIDATE. WE NUDGE, WE DON’T JUDGE.” 

“WE KNOW FROM EXPERIENCE THAT BEAUTY IS PERSONAL— 

WOMEN LIVE LIVES, NOT TRENDS.” 

“EVERY DECISION WE MAKE IS IN THE SERVICE OF CELEBRATING WOMEN AND 

ALL THEY DO.” (Too faced, b, odat.) 
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Figur 1. Sammanställning av fördelningen mellan ljus- och mörkhyade. 

 

10 företag hade 0 mörkhyade modeller: 

bareMinerals, Benefit, Chanel, Clinique, Elizabeth Arden, Giorgio Armani, Kanebo, L’Oréal, 

Marc Jacobs och Maybelline. 

 

7 företag hade 1 mörkhyad modell: 

Bobbi Brown, Clarins, Christian Dior, Lancôme, Laura Mercier, Nars och Too faced. 

 

4 företag hade 2 mörkhyade modeller: 

Estée Lauder, MAC, Make up for ever och Smashbox. 

 

4.2 Modellagenturer 

Företag kan använda sig av modellagenturer för att hitta modeller till sin reklam. Tidningen 

Rodeo har gjort en undersökning av stora svenska modellagenturers modeller. De menar att 

Sveriges befolkning till en fjärdedel består individer med utländsk bakgrund. De undersökte 

moderepotage där 94 procent av modellerna var ljushyade. Modellagenturerna som de 

intervjuade menar att de välkomnar mångfald trots att statistiken säger annat. Till exempel 

modellagenturen Mikas som i en av sina avdelningar, New faces, har 56 vita män av totalt 58 

och 87 vita kvinnor av totalt 88. Bokningen av nya modeller görs av Johan Cewers som anser 

att de skulle vilja har fler mörkhyade modeller, men han lägger även till “om vi inte hittar rätt 

modeller är det svårt att gå vidare”. På Stureplansgruppen är majoriteten av modellerna också 

ljushyade. Jenny Mardell jobbar som modellscout där och anser att de inte kollar på hudfärg 

utan att det är många andra fysiska egenskaper som de baserar sina beslut på. Exempel på 

dessa är “längd, mått, benstruktur, hy, personlighet” med mera. Både Mardell och Mathias 
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Fältmarsch (jobbar på Nisch Management) menar att “de stora kommersiella kunderna inte är 

särskilt intresserade” av modeller som inte är ljushyade. (Gustavsson, 2012) 

 

4.3 Black Vogue 

 

Facebook gruppen “Black Vogue - Make up for black people” skapades för att svarta kvinnor 

inte representeras i media, enligt grundaren Lovette Jallow. Lovette är en perukmakare och 

sminkvloggare som under en längre tid upplevde att hon tillhörde en bortglömd målgrupp och 

kände att hennes hudton inte representerades i kosmetikhyllorna eller i kosmetikreklam. 

Lovette fick med sina vänner Antoinette Guede, Amy Egerbladh och Naboughal Secka som är 

make-up artister i Stockholm, och skapade tillsammans Black Vogue. Samtliga fyra är 

administratörer i gruppen.  (Backström Kyeyune, 2015) Idag har Facebook gruppen cirka 

10,900 medlemmar varav majoriteten är svenskar, enligt en av administratörerna som skrev 

det i ett inlägg, men det finns medlemmar från flera länder i Europa och Afrika samt Amerika. 

Administratörerna är strikta med att endast acceptera mörkhyade kvinnor i gruppen, då syftet 

är att medlemmarna ska dela med sig kunskap och inspirera om företag som säljer produkter 

för mörka hudtoner. Det görs bland annat genom att medlemmarna lägger upp så kallade 

“selfies” och beskriver vilka kosmetikprodukter de har använt samt vart de är köpta. (Black 

Vogue, 2015) 

 

Inlägget som författarna delade i Black Vogue: 
“Hej alla!  

Var så snälla och ta fem minuter av er tid och hjälp två studenter med sin kandidatuppsats 

med era åsikter! 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om olika hudfärger representeras i sminkreklamer. 

Vår fråga till er är; Anser du att mörkhyade modeller representeras i sminkreklamer i Sverige? 

(Om nej, vad tror du att det beror på?) Syns ljushyade modeller oftare eller är det ingen tydlig 

skillnad på representationen?” 

 

Sammanställning av kommentarer från Black-Vouge: 
Svar 1: “Jag tror att många kan hålla med mig om att vita modeller syns oftare än svarta. Och 

när företag använder svarta, så är det oftast en med ca 4 andra vita. Jag tror att svarta modeller 

har svårt att representera i smink reklamer då företagen oftast inte har eller har en mörk shade, 

vilket gör det svårare. Hoppas att det hjälper” 

 

Svar 2: “Jag har nog aldrig sett en svart kvinna som modell representera smink i Sverige .Jag 

tror att det handlar om att marknaden gällande smink för mörkhyade har varit alldeles för liten 

och det som är positivt är att den har blivit större idag .Jag tror och hoppas att det kommer ske 

en förändring , redan i år” 

 

Svar 3: “Håller med ovanpå påståendena. Vi är osynliga i det svenska tv, reklam, hudvård, 

hårvård och smink. Jag vet att det beror på exkludering från dem som planerar inköp samt 

behandlingar.” 

 

Svar 4: “Jag tycker att black kvinnor är inte representerad i sminkreklam i Sverige. Det finns 

alla färg nyanser i smink men det syns inte. Fortum loreal och garnier som har black model 
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och syns i europeiska länder de är borta från svenska skärmen. Jag vill vara representerad med 

en svart modell och det gör ett stor skillnad för vår självtroende och för nästa svarta tjej 

generation som tycker att de värde inte att vara vackra på samma stället som ett blond” 

 

Svar 5: “Håller med alla ovanför ! Den enda gången jag sett en svart sminkmodell var på hm 

nu när de lanserade sin nya sminkkollektion. Annars har jag faktiskt reagerat på att de inte 

spelar reklamerna med de svarta modellerna i svensk tv (typ jourdan dunn för maybelline) !” 

 

Svar 6: “Marknaden har ju förbättras under dom senaste åren över hela världen.  

Samtidigt var det väl inte så många som var intresserad av den produkten så det gick runt för 

försäljning.  

Sverige förändras sakta men säkert” 

 

Svar 7: “Nej jag tycker inte vi är representerade i sminkreklamer i Sverige. Tror ärligt talat det 

beror på att många representanter för reklam/sminkföretag glömmer bort att vi finns. Samt att 

de tror att vi är en liten och mindre köpstark grupp. 

 

Tror ärligt talat att info från ex USA om att afroamerikaner står för ca 80% av hårprodukts 

marknaden, skulle sätta sprätt på förhållningssättet mot att rikta reklam och produkter mot oss 

svarta kvinnor/män som vill köpa smink i Sverige. 

 

Tycker jag i övrigt ser att företag riktar reklam mer och mer mot icke etniska svenskar/ de 

med invandrarbakgrund eller hur man nu ska uttrycka det..? (Vi är ju alla svenskar) Jag 

misstänker att det beror på att man insett att det är en ökande köpstark grupp...Kanske är 

tiderna på väg att förändras mot det positiva i dessa frågor sakta men säkert.” 

 

Svar 8: “Nej, svarta representeras inte alls lika mycket i sminkreklamer i Sverige som vita och 

det beror på den svenska och samhällets normen. Det gäller dock inte bara sminkreklamer, 

utan vi med mörkare hy är inte normen när det kommer till något som ska framföras i media, 

tyvärr” 
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5. Analys 

Här analyseras resultatet från insamlad data utifrån tidigare forskning och teorier.  

 

I sammanställningen av innehållsanalysen kan man klart och tydligt konstatera att samtliga 

företag använder fler ljushyade modeller i sin reklam och att modeller som ingår i kategorin 

mörkhyade utifrån Pantone-skalan är en minoritet. Med utgångspunkt i den första 

frågeställningen i uppsatsen, är fördelningen av hudfärger som författarna betraktar vara 

mörkhyade och ljushyade inte jämn. Det finns en överrespresentation av ljushyade kvinnor 

som företagen väljer att visa som representanter för deras sminkprodukter. De företag som 

enligt denna undersökning inte har mörkhyade modeller är bareMinerals, Benefit, Chanel, 

Clinique, Elizabeth Arden, Giorgio Armani, Kanebo, L’Oréal, Marc Jacobs och Maybelline. 

Benefit skriver att deras målgrupp är alla kvinnor. Det vill säga att de riktar sig mot alla 

kvinnor oavsett ursprung, hudfärg, kultur, religion och så vidare. Dessutom menar L’oreal att 

det inte bara finns en typ av skönhet utan att varje individs utseende är en egen typ av skönhet 

och de vill uppmuntra mångfald av modeller samt framhäva minoriteter. Utifrån 

beskrivningarna av företagen anser författarna att deras reklam inte bekräftar det som de anser 

sig stå för. Det kan vara otryggt att ett företag som förespråkar något inte förmedlar det till 

publiken, det vill säga konsumenterna. Benefit och L’Oréals ståndpunkter kan misstolkas som 

vilseledande marknadsföring och att de vill framstå som attraktiva på ett globalt plan. I 

intervjun med Clinique sa de att de inte använder många modeller och främst fokuserar på 

produkterna, vilket framgår av analysen av deras hemsida. Både Clinique och Kanebo menar 

att de vill framhäva kvinnans naturliga skönhet och Maybelline vill att de ska känna sig 

självsäkra. Genom att inte ha med mörkhyade modeller kan det upplevas som att dessa företag 

inte anser att mörkhyade kan stå för detta. Samtliga företag som har analyserats har ett utbud 

av kosmetik för mörkhyade, men det speglas inte i deras reklam.  

 

Black Vogue medlemmarna som besvarade författarnas inlägg i Facebook gruppen upplever 

inte att dem är en målgrupp som syns och representeras i reklam. Den sociala identitetsteorin 

påvisar att konsumenter kan känna likhet till modeller med samma etnicitet och identifierar 

sig med dem. Medlemmarna anser att de är en bortglömd målgrupp och menar att de därmed 

oftast inte kan identifiera sig själva med modeller i reklamer, vilket kan påverka självkänslan. 

Författarna anser att företagen bör ta hänsyn till konsekvenserna av att inte representera alla 

målgrupper i sina reklamer, då det leder till att dem bortglömda konsumenterna känner sig 

exkluderade och utanför den svenska normen. En medlem (svar 1) anser att ljushyade 

modeller syns mer i reklam än mörkhyade, och när en mörkhyad kvinna väl representerar ett 

företag är det tillsammans med andra ljushyade. Medlemmen tror att det finns ett bristande 

utbud av nyanser av smink produkter för mörkhyade kvinnor och att det är en orsak till att 

reklamen ser ut så. Den tidigare nämnda undersökningen i kandidatuppsatsen, “Skönhetens 

fula ansikte”, visade att media var en betydande faktor till att mörkhyade personer väljer att 

bleka sin hud. Det människor exponeras för i media har alltså till viss del en påverkan på hur 

de upplever sig själva. Samtliga svar från medlemmarna är ett bevis på att det finns ett 

tomrum mellan kosmetikföretag som säljer produkter för mörkhyade, och målgruppen, vilket 

även författarnas innehållsanalys visar. Dock anser några av dem att kosmetikmarknaden 

avseende smink produkter för mörkhyade håller på att utvecklas, och är positiva till att det 

kan utvecklas till en förändring i media. Om produktanpassningen för samtliga målgrupper 

ökar, i detta fall att utbudet av nyanser för mörkhyade växer, kan det även gynna företagens 

tillväxt i längden om dem väljer att anpassa sina marknadsföringsstrategier till målgrupperna 

som produkterna riktas till.  
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De företag som hade 1 mörkhyad modell var Bobbi Brown, Clarins, Christian Dior, Lancôme, 

Laura Mercier, Nars och Too faced. Bobbi Brown nämner på deras hemsida att Bobbi blev 

inspirerad till att skapa varumärket på grund av brist på färgnyanser inom kosmetikbranschen. 

De hade en mörkhyad modell av de tio som noterats. Detta kan ses som en bra siffra då det 

finns många fler hudnyanser än de som är inkluderade i kategorin mörkhyad. En exakt jämn 

fördelning mellan kategorierna är inte önskevärt då det finns fler hudfärger och etniciteter 

som ingår varje kategori. Lancômes mörkhyade modell som registrerades var Lupita 

Nyong’o, den mörkhyade bland de kändisar som är ambassadörer för märket. Nars primära 

marknader (som tidigare nämnt är bl.a. USA) inkluderar en population med högt antal 

mörkhyade. Detta kan vara en förklaring till att de har en mörkhyad med i sin reklam. Too 

faced menar att de lyssnar, välkomnar och uppmuntrar självförtroende. Det är troligtvis därför 

som de har mörkhyade representerade i sin reklam. Enligt studierna som gjorts efter den 

sociala identitetsteorin var det ljushyade modeller som föredrogs av konsumenterna i 

Brasilien. Det kan vara så att Too faced inte anser att ljushyade är idealet för skönhet. De 

påstår att kvinnor lever liv och inte trender. Ifall de ansåg att ljus hy var en trend skulle de 

endast ha med dessa i sin reklam. Det kan även vara så att de endast tagit med en mörkhyad 

för att inte vara diskriminerande. Genom att ha med minst en mörkhyad modell kan de 

komma undan viss kritik. 

 

Företagen som hade 2 mörkhyade modeller var Estée Lauder, MAC, Make up for ever och 

Smashbox. Make up for ever menar att de vill bekämpa diskriminering och uppmuntra 

mångfald. Detta speglas i resultatet av innehållsanalysen. När MAC skapades fanns ett brett 

utbud av färger i åtanke. Det visar på att de redan från start tänkt på att kunna erbjuda färger 

och nyanser som passar många. Att de har 2 mörkhyade modeller i sin reklam kan tyda på att 

detta fortfarande värdesätts. 

 

Stakeholder theory menar, som tidigare nämnt, att intressenter kan påverka företag och utifrån 

denna studies resultat verkar det inte som att de har gjort det. “Derivatative” grupper som till 

exempel aktivister, kan lyfta fram sådant som påverkar företagens image negativt. De kan 

även på detta vis upplysa och inspirera andra för att tvinga förtagen till förändring. Normativa 

grupper är konsumenter som, oavsett hudfärg, värdesätter rättvis representation av olika 

hudfärger och de kan påverka företaget. Dessa grupper, som till exempel Black Vouge, bryr 

sig om detta, men det kan tänkas att de inte gjort tillräckligt för att tvinga företagen till 

förändring. Det kunder som engagerat sig kring detta har kanske inte lyckats att få företagen 

att lyssna på dem för att de är för få. Det kan även vara så att majoriteten av kunderna föredrar 

ljushyade modeller. Ifall företagen använder sig av de modeller som kommer att sälja bäst så 

kan en rättvis representation vara obetydlig för dem.  

 

Samtliga företag som undersökts är utländska och ifall de använder en standardiserad 

marknadsföringsmix så kan det vara en förklaring till varför deras reklam ser ut som den gör i 

Sverige. I teoriavsnittet nämns en studie vars resultat visar att företag använder sig av 

standardisering i länder som har liknande kultur, ekonomi eller konsumentprofil som 

företagets ursprungliga land. Majoriteten av företagen som undersökts är från Frankrike och 

USA som inte skiljer sig drastiskt från Sverige när det gäller de nämnda faktorerna. Många av 

företagens ursprungsländer har många mörkhyade invånare. Ifall deras reklam var anpassad 

till deras lokala kunder så skulle den passa in i Sverige. Detta speglas dock inte i resultaten 

från denna uppsats. Clinique är ett exempel på ett företag som använder en standardiserad 

reklam i Sverige. Viss forskning visar bland annat att majoriteten av konsumenter föredrar 

ljushyade modeller. Företagen som prioriterar lönsamhet att använder då ljushyade modeller 
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eftersom att de förmedlar skönhet. Vilket i sin tur leder till att modellagenturerna rekryterar 

ljushyade modeller. Ifall ett företag skulle påstå att de vill använda sig av mörkhyade 

modeller, men att problemet ligger hos modellagenturernas utbud, kan de leta upp egna 

modeller. Modellagenturernas utbud av mörkhyade modeller kan kanske ses som ett problem, 

men författarna anser att ifall företagen verkligen värdesätter mångfald bland modellerna i sin 

reklam kan de hitta modeller på egen hand. Samt att modellagenturerna tjänar på att erbjuda 

modeller som deras kunder söker. 

 

Som tidigare nämnt i problemformuleringen anses mönster av Jim Crow lagarna leva kvar än 

idag i USA. Med information om Jim Crow ville dels författarna upplysa läsaren om 

diskriminering mot mörkhyade utifrån ett historiskt perspektiv, men främst för att kunna 

jämföra det med undersökningens resultat i uppsatsen. Både innehållsanalysen och 

diskussionsfrågan i Facebook-gruppen Black Vogue resulterade i att mörkhyade inte är 

och/eller inte känner sig lika delaktiga som ljushyade i representationer av kosmetikprodukter 

inom reklambranschen. Resultatet var förväntat utifrån egna erfarenheter, men att utbudet för 

mörkhyade inte är lika brett som för ljushyade är det som chockar en. Förståeligt hör utbud 

och reklam ihop och om företagen inte tillverkar lika många produkter som passar mörkhyade 

hudtoner som ljushyade hudtoner kommer ljushyade modeller synas mest i företagets 

reklamer. Detta är ett problem som tyvärr inte uppmärksammas eller pratas mycket om i 

Sverige trots att det är ett aktuellt ämne som man bör lyfta upp. Det är ett problem som 

författarna anser är diskriminering av hudfärg. Att mörkhyade är, om författarna får vara 

modiga och skriva, underrepresenterade i reklam har mycket att göra med hur vithetsnormen 

tagit över reklambranschen sedan lång tid tillbaka. I USA och andra mångkulturella länder i 

Europa såsom England tycker författarna att man har kommit längre med att bryta 

vithetsnormen då betydligt fler mörkhyade har betraktas i deras smink reklamer. Anledningen 

till varför det går så trögt för Sverige kan författarna inte ge ett svar på, men en avsaknad av 

mångfald i reklam sänder budskapet att företagen endast inkluderar ljushyade i deras 

definition av skönhet.  
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6. Diskussion 

I denna del diskuteras ytterligare tankar kring mångfald i reklam och varför det är viktigt. 

 

Enligt en av de artiklar som använts i denna uppsats, Consumer Magazine Advertisement 

Portrayal of Models by Race in the US: An Assessment, visades det att minoriteter minns 

reklam med minoriteter representerade i mycket bättre och att andra grupper inte var emot 

denna typ av reklam. Detta visar att det kan vara lönsamt att representera minoriteter, 

eftersom det är ett av målen med reklam, att den är minnesvärd. 

 

Som tidigare nämnt kan användning av standardiserad marknadsföring leda till mindre 

anpassning av reklam till olika länder. Författarna anser att de företag som använder sig av 

denna strategi och finns i flera länder bör ha i åtanke att de har kunder med olika hudfärg. 

Därför bör deras reklam vara anpassad till en publik med bred variation av hudfärg. Det är 

tydligt att samtliga medlemmar som svarade på författarnas inlägg anser att företagen inte 

uppmärksammar dem tillräckligt som målgrupp i reklamer för att de ska känna sig viktiga för 

företagen. I och med att reklam är en marknadsföringsstrategi som bland annat ska leda till 

köpbeslut, är det förståeligt att den målgruppen inte upplever att dem är lika värdiga för 

företagens tillväxt, både utifrån ett geografiskt och ekonomiskt perspektiv.  

 

En av författarnas personliga erfarenhet som mörkhyad kvinna är att företag oftast verkar 

utesluta mörkhyade modeller i Sverige. Det är ytterst sällsynt att se en mörkhyad modell i 

smink reklamer i dagstidningar, på tv, i modekataloger, affischer, och så vidare. Med den 

erfarenheten, och med Black Vogue medlemmarnas åsikter, är det en nödvändighet att 

företagen använder sig av anpassade marknadsföringsstrategier i samband med produkt 

utbudet. Om det finns ett utbud av produkter för en viss målgrupp, bör den målgruppen synas 

i företagets reklam. Riskerna med standardiserad marknadsföring utifrån ett 

konsumentperspektiv är en ineffektiv kommunikation mellan produkt och konsument som kan 

leda till att konkurrenter som anpassar sin marknadsföring vinner över konsumenter från 

målgrupper. Författarna anser att samtliga företag har ett ansvar över vilka signaler dem ger ut 

till konsumenter och att bilden som konsumenter får av ett visst företag beror på hur företaget 

framställer sig själva.  
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7. Resultat 

Innehållsanalysen visade att företagen inte har en jämn fördelning av hudfärger i reklam då 10 

av 21 företag inte hade någon mörkhyad modell och det högsta antalet mörkhyade modeller 

var 2. Det är dock inte en exakt jämn fördelning mellan mörk- och ljushyade som är 

önskevärt, då det finns fler nyanser i kategorin ljushyade. Det är svårt att veta hur stor del av 

populationen som tillhör varje kategori och en ojämn fördelning är med andra ord inget 

negativt. Det som kan anses vara negativt är att vissa företag inte har någon modell i sin 

reklam som representerar mörkhyade, trots att de är en del av målgruppen. Detta kan bero på 

att ljushyade representerar ett skönhetsideal eller att företagen använder sig av standardiserad 

marknadsföring. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 

Efter denna undersökning har författarna idéer kring ytterligare forskning som kan göras 

kring ämnet, dessa tas upp nedan. 

 

Liknande undersökningar kan göras med fokus på andra etniska grupper. Det kan även utföras 

i annan form av media som till exempel tv-reklam eller tidningar. Det som vår undersökning 

saknar är att använda ålder och kön som utgångspunkt, då författarna valt att inte avgränsa 

uppsatsen med de faktorerna. Författarna tror att det skulle vara intressant att se om ålder och 

kön skulle visa skillnader på vilken betydelse och påverkan hudfärger på modeller som 

reklam för smink har. Ytterligare en utgångspunkt som man kan undersöka utifrån är om 

ljushyade kvinnor eller män upplever att det inte syns lika många mörkhyade modeller i 

sminkreklamer, och hur de upplever det. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Hudnyans-skala 

 
 

 

Kategori ljushyad: 

115-8 C, 122-7 C, 94-7 C, 75-8 C, 91-8 C, 94-7 C, 96-8 C, 88-9 C, 91-8 C, 88-8 C, 116-5 C, 

109-5 C, 78-6 C, 75-6 C, 67-5 C, 80-5 C, 77-6 C, 58-4 C 

 

Kategori mörkhyad:  

78-5 C 

81-4 C 

65-4 C 

322-7 C 

324-7 C 

323-2 C 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Hur väljer ni modeller? Har ni hudfärg i åtanke vid val av modeller? Använder ni er av en 

modellagentur för att vid val av modeller? 

 

Använder ni er av anpassad eller standardiserad marknadsföring? 

 

Just nu har ni inga mörkhyade modeller på er hemsida hur kommer det sig? 

 

Följdfråga 
 

Använder ni era egna foundations på modellerna i er reklam och på er hemsida? 

 

 

 

Bilaga 3: Cliniques kampanj från augusti 2015

 


