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Sammanfattning 
Objektifiering är en av de vanligaste formerna av diskriminering mot kvinnor. Befintlig 

forskning inom ämnet är övervägande kvantitativ och har i huvudsak genomförts på vita 

kvinnor i en nordamerikansk kontext. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka 

svarta kvinnors upplevelser av objektifiering i Sverige. Sju semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och analyserades genom tematisk analys. Resultatet utmynnade i tre teman: 

Objektifierad – hur, var, av vem?, Att vara ett objekt och Motståndskraft. Studiens resultat 

visade att deltagarnas erfarenheter har skett mot bakgrund av patriarkala samhälleliga strukturer 

i kombination med stereotypa föreställningar och fördomar om svarta kvinnor. Den vanligast 

förekommande formen av objektifiering var att få utseendet granskat och utvärderat genom 

blickar, kommentarer eller fysisk beröring utifrån fysiska attribut som är stereotypt 

kännetecknande för svarta kvinnor. Deltagarna beskrev att deras erfarenheter bland annat har 

resulterat i en ökad vaksamhet, kroppsupptagenhet samt påverkade och förändrade relationer. 

Slutligen nämndes strategier för hur deltagarna hanterade de påfrestningar som objektifiering 

innebar. Studien understryker vikten av ökad kunskap i samhället avseende vilka faktorer som 

möjliggör objektifiering av svarta kvinnor.  
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Abstract 
Objectification is one of the most common forms of discrimination towards women. 

Contemporary research in the subject is predominantly quantitative and has mostly been done 

on white women in a North American context. The aim of this study was therefore to examine 

black women’s experiences of objectification in Sweden. Seven semi-structured interviews 

were performed and analyzed through thematic analysis. The result ensued in three themes: 

Objectification – how, where, by whom?, To be an object and Resistance. The study’s result 

showed that the participants’ experiences have occurred as a consequence of patriarchal societal 

structures, combined with stereotypical conceptions and prejudice about black women. The 

most common form of objectification was having one’s appearance scrutinized and valuated 

through looks, comments or physical touches of those physical attributes which are 

stereotypical features of black women. Participants expressed that their experiences have, 

among other things, resulted in increased watchfulness, bodily consciousness and affected and 

changed relations. Lastly, the participants described strategies applied to handle the strain 

caused by objectification. The study emphasizes the importance of increased societal 

knowledge in regards of which factors enable the objectification of black women. 

 

Keywords 

black women, objectification, objectification theory, microaggressions, stereotypes, thematic 

analysis
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Introduktion 

Uttryck för och utövning av objektifiering återfinns i olika delar av den västerländska kulturen 

(American Psychological Association [APA], 2007; Calogero, 2012). Att framställa och 

behandla kvinnor som objekt är en av de mest utbredda formerna av diskriminering mot 

kvinnor, där kvinnan genom objektifiering blir betraktad och utvärderad utifrån sin kropp och 

sitt utseende (Fredrickson & Roberts, 1997; Sáez, Valor-Segura & Expósito, 2019). Med 

objektifiering avses en handling där en person förminskas till att ses och behandlas som ett 

objekt istället för en individ med egen vilja och eget värde (Nussbaum, 1995). Objektifiering 

samverkar med rådande samhällsnormer och vilar i huvudsak på en patriarkal grund. I ett 

patriarkalt samhälle är det främst kvinnor som blir utsatta för objektifiering (MacKinnon & 

Dworkin refererat i Papadaki, 2010). Vidare finns det forskning som indikerar att kvinnor 

utsätts mer för objektifiering i sitt vardagliga liv än män (Calogero, 2012). 

Objektifiering utspelar sig främst på två arenor: i interpersonella möten eller via media 

och medias skildring av kvinnan och kvinnokroppen (Calogero, 2012; Fredrickson & Roberts, 

1997). Utöver att skapa sociala värderingar kan media även påverka hur utseendeideal 

förmedlas. Utseendeidealen överdriver ofta sådant som är förknippat med en stereotyp syn på 

kvinnlighet (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). Forskning har visat att exponering av 

kroppar som samverkar med utseendeidealen och erfarenheter av interpersonell objektifiering 

kan bidra till en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa (Fredrickson & Roberts, 1997). Enligt 

Klonoff och Landrine (1995) kan sexistiska händelser upplevas som stressfyllt och vara 

relaterat till psykologiska symtom och psykologisk problematik.  

Befintlig forskning om kvinnors erfarenheter av objektifiering är till största del 

kvantitativ och har i huvudsak genomförts på vita, heterosexuella och universitetsutbildade 

kvinnor i en nordamerikansk kontext (Buchanan, Fischer, Tokar & Yoder, 2008; Heimerdinger-

Edwards, Vogel & Hammer, 2011; Watson, Robinson, Dispenza & Nazari, 2012). Det är först 

på senare år som forskare har börjat undersöka andra grupper av kvinnor, däribland kvinnor 

med andra etniciteter och sexuella läggningar (Buchanan et al., 2008; Chmielewski, 2017; 

Watson et al., 2012). Dessa kvinnors erfarenheter av objektifiering kan grunda sig i andra 

former av förtryck och diskriminering än enbart utifrån kön (Chmielewski, 2017). Få studier 

har genomförts på svarta kvinnor, en grupp vars fenotypiska drag står i fokus för diskriminering 

tillsammans med stereotypa bilder av och föreställningar om svarta kvinnor som går tillbaka 

till kolonialtiden (Mångkulturellt centrum, 2014). Det finns ett behov av fler kvalitativa studier 

inom ämnesområdet som undersöker svarta kvinnors unika erfarenheter (Moradi & Subich, 
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2003). Syftet med föreliggande studie är således att få en ökad förståelse för och kunskap om 

svarta kvinnors upplevda erfarenheter av objektifiering i Sverige.  

 

Objektifiering 

Objektifiering syftar till att beskriva en handling där en person förminskas till att betraktas eller 

behandlas som ett objekt istället för att ses som ett subjekt med ett mänskligt värde (Nussbaum, 

1995). Nussbaum (1995) redovisar sju aspekter av objektifiering: individen ses eller behandlas 

som ett redskap för andra människors syfte; som en person som ägs av andra; en utbytbar ägodel 

eller som ett objekt som saknar agens; integritet; subjektivitet; och/eller självbestämmande. 

Enligt Nussbaum kan objektifiering vara positiv eller negativ. Det är kontexten som avgör om 

det är en positiv eller negativ form av objektifiering. Papadaki (2010) invänder mot att 

objektifiering kan vara en positiv handling och menar istället att objektifiering enbart kan vara 

av negativ karaktär. Vidare menar Papadaki att objektifiering inte alltid är en medveten och 

aktiv handling med syfte att reducera individens mänskliga värde. Objektifiering kan således 

vara en omedveten eller oavsiktlig handling.  

Enligt Fredrickson och Roberts (1997) uppstår objektifiering i interpersonella möten och 

via media och medias framställning av kvinnan och kvinnokroppen. De beskriver att 

interpersonell objektifiering sker inom ett kontinuum, vilket kan vara allt från subtila handlingar 

som att granska och utvärdera en kropp, till mer extrema former såsom oönskade sexuella 

närmanden eller sexuella anspelningar (Fredrickson & Roberts, 1997; Kozee, Tylka, Augustus-

Horvath & Denchik, 2007). I media porträtteras kvinnor mer sexualiserande och objektifierande 

än män genom att presenteras som mer lättklädda, passiva och poserandes med blicken riktad 

in i kameran för att framställas som sexiga (APA, 2007; Frisén et al., 2014). 

Erfarenheter av objektifiering kan påverka kvinnor i varierande grad. I en kvantitativ 

studie med 343 spanska kvinnor undersöktes sambandet mellan objektifiering och psykiskt 

välbefinnande (Sáez et al., 2019). Resultatet visade att subtila former av objektifiering hade en 

positiv inverkan på självkänslan. Deltagarna rapporterade att de vid subtil objektifiering 

uppfattade sig som mer attraktiva. Däremot bidrog mer extrema former av objektifiering, i 

studien definierat som oönskade sexuella närmanden, till ökad ångest (Sáez et al., 2019). En 

annan studie undersökte huruvida sexuellt objektifierande medier hade en inverkan på kvinnors 

kroppsuppfattning. Resultatet indikerade att kvinnor med låg självkänsla påverkades mer av 

sexuellt objektifierande medier (Aubrey, 2006). Aubrey (2006) föreslog att kvinnor med hög 

självkänsla och som inte hade internaliserat utseendeidealen i lika stor omfattning tenderade att 

avstå mer från denna typ av medier.   
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Vilken betydelse kontexten har vid objektifiering har inte undersökts i lika stor 

omfattning, menar Moffitt och Szymanski (2011). De ämnade därför i en kvalitativ 

intervjustudie undersöka kvinnors erfarenheter av att arbeta i en sexuellt objektifierande 

restaurangmiljö. Sexuellt objektifierande miljöer kännetecknas bland annat av att de främjar 

och intensifierar sexuell objektifiering, där stereotypa könsroller existerar och mycket fokus 

läggs på kvinnors kroppar eller kroppsdelar (Szymanski, Moffitt & Carr, 2011). Resultatet från 

studien visade att kvinnorna hade varit med om både subtila och extrema händelser av 

objektifiering. Händelserna påverkade flertalet av kvinnorna negativt, till exempel upplevde 

merparten av dem negativa känslor som äckel och ledsamhet. Många beskrev en ökad 

självobjektifiering och självmedvetenhet som kunde ta sig uttryck i ett förändrat ätbeteende, 

ökat sminkanvändande och genomförda skönhetsingrepp för att uppnå utseendeidealen. För 

majoriteten av deltagarna bidrog erfarenheterna till försämrade relationer med i synnerhet män. 

De beskrev att de var mer selektiva vid dejting och hade en ökad vaksamhet när de befann sig 

i närvaro av män (Moffitt & Szymanski, 2011).  

 

Objektifieringsteorin  

Objektifieringsteorin är ett teoretiskt ramverk som avser att förklara konsekvenserna av att leva 

som kvinna i ett samhälle där kvinnokroppen blir sexuellt objektifierad och de psykologiska 

konsekvenserna som följer därmed (Fredrickson & Roberts, 1997). Vid sexuell objektifiering 

avskiljs och reduceras kvinnans kropp eller kroppsdelar till att bara användas eller avnjutas av 

andra (Bartky, 1990). Fredrickson och Roberts (1997) menar att konsekvenserna av att leva i 

en kultur där kvinnokroppen blir objektifierad är att kvinnan internaliserar ett yttre perspektiv 

på sin kropp och ser sig själv utifrån en betraktares perspektiv. Fenomenet kallas för 

självobjektifiering (Fredrickson & Roberts, 1997). Vid självobjektifiering granskar, värderar 

och korrigerar kvinnan sitt utseende och sin kropp utifrån vad hon tror att andra ska tycka om 

och uppskatta. Perspektivet på kroppen blir hur den ser ut snarare än hur den känns och fungerar 

(Fredrickson & Roberts, 1997). McKinley och Hyde (1996) har ett parallellt begrepp som de 

kallar för kroppsövervakning (eng: body surveillance), vilket innebär en konstant övervakning 

av sitt utseende och en uppfattning om sin kropp i termer av hur den ser ut istället för hur den 

erfars och upplevs.  

Fredrickson och Roberts (1997) menar att objektifiering och självobjektifiering kan bidra 

till en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. De psykologiska konsekvenserna kan ta sig uttryck 

i ökad skam och ångest över kropp och utseende. Skam över kroppen uppstår när individen 

utvärderar och jämför sitt utseende i relation till kulturella normer och ideal (Fredrickson & 
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Roberts, 1997), ideal som nästintill är omöjliga att uppnå (Frisén et al., 2014). En ökad ångest 

kan även vara förenat med kroppslig osäkerhet eftersom kvinnan inte vet när, var och hur 

hennes kropp kommer att bli utsatt för objektifiering. Ytterligare följder av självobjektifiering 

är en minskad förmåga att uppfatta inre kroppsliga signaler – till exempel hunger och sexuell 

lust, och minskat flow (Fredrickson & Roberts, 1997). Vid flow har individen en förhöjd 

medvetandenivå med full koncentration och hängivelse till en aktivitet eller uppgift 

(Csikszentmihalyi, 1990 refererat i Fredrickson & Roberts, 1997). Hur kvinnor upplever och 

reagerar på händelser av objektifiering är beroende av fysiska och personliga attribut som 

tillsammans skapar unika erfarenheter kvinnor emellan (Fredrickson & Roberts, 1997).  

  

Psykologiska konsekvenser av självobjektifiering 

Under de senaste decennierna har psykologisk forskning inom ämnesområdet genomförts för 

att bättre förstå kvinnors upplevelser av objektifiering i relation till psykisk ohälsa (för översikt 

se Moradi & Huang, 2008). Ett flertal kvantitativa studier har hittat samband mellan 

självobjektifiering och olika former av psykisk ohälsa. Samtliga studier har genomförts på ett 

urval bestående i huvudsak av vita kvinnor.  

Tidigare forskning har funnit signifikanta samband mellan en hög grad av 

självövervakning och depression (Tiggemann & Kuring, 2004) samt ätstörning (Noll & 

Fredrickson, 1998). Andra studier har undersökt samband med modererande faktorer, det vill 

säga variabler som har en effekt på utfallet (Choma et al., 2010; Moradi & Subich, 2004). 

Moradi och Subich (2004) fann i sin studie att självkänsla hade en modererande effekt på 

kvinnors erfarenheter av sexistiska händelser och psykisk ohälsa. Deltagare med låg självkänsla 

rapporterade högre nivåer av psykisk ohälsa än deltagare med hög självkänsla. I en annan studie 

undersöktes relationen mellan självkänsla och självövervakning (eng: self-surveillance) mellan 

kvinnor och män med kroppsskam och utseendeångest (eng: appearance anxiety) som 

modererande faktorer. Resultatet visade att högre grad av självobjektifiering predicerade lägre 

självkänsla. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor, däremot fanns ett 

starkare samband mellan grad av objektifierande händelser och självövervakning bland kvinnor 

(Choma et al., 2010).  

Barzoki, Vahedi, Nourmohamadi och Kalantari (2018) fann i sin studie att hög grad av 

kroppsövervakning intensifierade känslor av kroppsskam. Den ökade kroppsskammen hade i 

sin tur en negativ inverkan på självkänslan. Ett liknande resultat fann Mercurio och Landry 

(2008) i sin studie där kroppsskam predicerade lägre självkänsla. I en brittisk studie undersöktes 

attityder gentemot skönhetsingrepp. Det framkom att kvinnor som ägnade sig åt 
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kroppsövervakning lade mer fokus på sitt utseende och var därmed mer troliga att ha en positiv 

attityd gentemot förändringar och korrigeringar av utseendet. För deltagarna predicerade ofta 

förekommande händelser av objektifiering och kroppsskam en ökad positiv attityd mot 

skönhetsingrepp (Calogero, Pina, Park & Rahemtulla, 2010).  

För de flesta kvinnor tycks självobjektifiering bidra till negativa psykologiska 

konsekvenser, men för andra kan det istället innebära ett förhöjt välmående. Resultatet i 

Breines, Crockers och Garcias (2008) studie fann att kvinnor med hög självkänsla och som 

baserade sitt självvärde på sitt utseende rapporterade ett ökat välmående vid självobjektifiering 

än deltagare med låg självkänsla. De menade att resultatet visar att kvinnors självvärde kan vara 

kopplat till utseende och att objektifiering får vissa att uppfatta sig som mer attraktiva genom 

extern bekräftelse.  

Fredrickson och Roberts (1997) menar att det i synnerhet är män som objektifierar 

kvinnor och att kvinnor till följd av det har internaliserat en manlig blick vid självobjektifiering. 

Calogero (2004) ämnade därför i sin studie att undersöka om kvinnor internaliserar från en 

manlig eller kvinnlig blick. I studien fick 105 kvinnor visualisera ett möte med en manlig eller 

kvinnlig främling. Resultatet visade att deltagarna självobjektifierar utifrån en manlig blick. 

Deltagarna rapporterade högre nivåer av kroppsskam och social kroppsångest (eng: social 

physique anxiety) vid ett visualiserat möte med en man (p = 0,007 respektive p = 0,01) än vid 

ett visualiserat möte med en kvinna (p = 0,06 respektive p = 0,383).  

 

Mikroaggressioner och exotifiering 

Mikroaggressioner syftar till vardagliga företeelser av subtila verbala och beteendemässiga 

förolämpningar som riktas mot personer eller grupper till följd av deras grupptillhörighet. Den 

som utövar mikroaggressioner kan göra det avsiktligt eller oavsiktligt och ser därför inte alltid 

hur mikroaggressioner kan förminska, skada eller hota en annan person (Nadal et al., 2015; 

Sue, Bucceri, Lin, Nadal & Torino, 2007). Eftersom mikroaggressioner främst är subtila kan 

det vara svårare för omgivningen att förstå och ge stöd till den som blir utsatt, än vid en mer 

synlig och tydlig form av diskriminering (Länsstyrelsen, 2019).  

Mikroaggressioner delas in i tre kategorier: mikroattacker, mikroförolämpningar och 

mikroinvalideringar (Länsstyrelsen, 2019; Sue et al., 2007). Mikroattacker innebär ett 

nedsättande språkbruk eller ett undvikande och diskriminerande beteende. Den som utför 

mikroattacker gör det ofta medvetet för att såra en annan individ. Vid mikroattacker kan en 

person till exempel använda glåpord eller andra avsiktliga diskriminerande handlingar. Vid 

mikroförolämpningar förmedlas kommunikation mer subtilt. Förolämpningarna kan ske 
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omedvetet. Det kan till exempel vara att en medarbetare säger till en person att hen fick ett jobb 

till följd av sin etnicitet, vilket kan få personen att känna sig förminskad. Mikroinvalideringar 

är liksom mikroförolämpningar en mer omedveten form av mikroaggression. När en person blir 

utsatt för mikroinvalideringar blir dennes tankar, känslor och erfarenheter inte bekräftade av 

omgivningen. Exempel på mikroinvalideringar är oviljan att se och tala om hudfärg, vilket kan 

bidra till att individens upplevelser av att bemötas annorlunda baserat på hudfärg förminskas 

eller ogiltigförklaras av omgivningen (Länsstyrelsen, 2019; Sue et al., 2007).  

En form av mikroaggression som grundar sig i stereotypa bilder och föreställningar är 

exotifiering. Vid exotifiering blir individen tillskriven egenskaper av att vara spännande och 

exotisk (Nadal et al., 2015). Exotifiering bygger följaktligen på stereotypisering genom att 

betona verkliga eller fantiserade skillnader (Länsstyrelsen, 2019), något som i huvudsak 

drabbar personer som identifieras som people of color (Nadal et al., 2015). People of color är 

ett samlingsbegrepp och används främst i USA för att beskriva personer som kodas som icke-

vita, till exempel svarta amerikaner eller asiat-amerikaner (Oxford University Press, 2020). I 

Sverige har svarta kvinnor rapporterat om ovälkomna närmanden och uppmärksamhet från män 

på rasifierade grunder, där de har blivit behandlade som exotiska till följd av sitt utseende. Vad 

som har varit kännetecknande för deras erfarenheter är att de tycks förekomma i vardagliga och 

för andra kvinnor neutrala situationer, till exempel i kollektivtrafiken och livsmedelsbutiker 

(Kalonaityté, Kawesa & Tedros, 2007).  

  

Svart kvinna och identitet 

Identitet beskrivs enligt Henri Tajfel (1974, refererat i Thomas, Hacker & Hoxha, 2011) som 

en individs upplevelse av sig själv. Individens identitet kan ses som en skildring av vem och 

vad man är. Identiteten formas och förändras under hela livet och i olika kontexter, exempelvis 

genom interaktion med andra, i kombination med idéer, normer och föreställningar (Stier, 

2019). Vilka sociala kategorier individen identifierar sig med kallas för sociala identiteter 

(Tajfel, 1974 refererat i Thomas et al., 2011). Exempel på sociala identiteter är kön, sexuell 

läggning och ras/etnicitet. Inom forskning har sociala identiteter ofta undersökts separat 

(Narváez, Meyer, Kertzner, Ouellette & Gordon, 2009) och studier som undersökt 

intersektionen av att vara svart och kvinna är få (Moradi & Subich, 2003). Att inte undersöka 

intersektionen av olika identiteter kan innebära en risk för att missa aspekter av upplevelser 

som kan grunda sig i hur olika sociala identiteter samverkar och tar sig uttryck, menar Lundberg 

(2017).  
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Thomas et al. (2011) utvecklade därför begreppet gendered racial identity för att beskriva 

intersektionen mellan ras/etnicitet och kön. Genom att uppmärksamma hur olika sociala 

identiteter interagerar kan man få en djupare förståelse för hur identiteterna samverkar och 

påverkar svarta kvinnors levnadsvillkor. Ett flertal kvalitativa studier har genomförts i USA om 

svarta kvinnors identitet och gemensamt är att de intervjuade kvinnorna berättade att deras 

identitet som gendered racial var mer framträdande än kön och ras/etnicitet separat (Settles, 

2006; Thomas et al., 2011; Thomas, Hoxha & Hacker, 2013). Vidare menar Essed (1991) att 

svarta kvinnors erfarenheter av objektifiering kan förstås som en följd av rasism och kön, en 

term som hon kallar för gendered racism.  

Att vara svart och kvinna innebär för många en styrka och stolthet (Settles, 2006). 

Samtidigt beskrev flertalet flickor och kvinnor i en kvalitativ studie att de påverkas av 

stereotypa antaganden och föreställningar om svarta kvinnor, och uttryckte ett behov av att 

konfrontera och stå upp mot dessa antaganden och föreställningar (Thomas et al., 2011). 

Föreställningar om svarta kvinnor härstammar från kolonialtiden där svarta kvinnor bland annat 

har porträtterats som Jezebel (sexuellt tillgänglig, djurisk, förförisk och promiskuös), Mammy 

(asexuell och omsorgstagande) och Sapphire (dominerande, aggressiv och arrogant) (Lewis et 

al., 2016). I en kvalitativ studie genomförd på 17 svarta kvinnor framkom att deltagarna 

upplevde att stereotypa föreställningar om svarta kvinnor användes som mikroaggressioner i 

deras vardagliga liv. Det var främst utifrån stereotyperna Jezebel och Sapphire (Lewis et al., 

2016). Vidare fann Szymanski och Lewis (2016) i sin kvantitativa studie att svarta kvinnors 

erfarenheter av gendered racism kunde bidra till negativa psykologiska konsekvenser.  

 

Svarta kvinnors erfarenheter av objektifiering 

Befintlig forskning om objektifiering har fått kritik för att den i huvudsak genomförts på vita 

kvinnor (t ex Buchanan et al., 2008; Heimerdinger-Edwards et al., 2011; Szymanski et al., 

2011). Watson et al. (2012) instämmer i Fredrickson och Roberts (1997) påstående om att vara 

kvinna i en sexistisk kultur bidrar till liknande erfarenheter kvinnor emellan, men tillägger att 

intersektionen av olika identiteter kan skapa unika upplevelser och att det därför är av vikt att 

ta det i beaktande för att bättre förstå kvinnors erfarenheter av objektifiering. Svarta kvinnor 

kan till skillnad från andra grupper av kvinnor erfara att få sitt utseende bedömt utifrån fysiska 

attribut såsom hudfärg och hårtextur (Buchanan et al., 2008). 

I en kvalitativ intervjustudie undersöktes 20 svarta kvinnors erfarenheter av objektifiering 

(Watson et al., 2012). Samtliga beskrev erfarenheter av att bli reducerade till sina kroppar och 

sitt sexuella fungerande utifrån sexualiserade idéer och föreställningar om svarta kvinnor. 
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Majoriteten av kommentarerna som kvinnorna fick höra var om specifika kroppsdelar, 

exempelvis att kvinnorna hade stora bröst och stor bakdel, vilket Watson et al. (2012) menar är 

stereotypt förknippat med svarta kvinnor. Erfarenheterna bidrog till ett flertal negativa 

konsekvenser, vilka till exempel var en negativ självbild, kroppsupptagenhet, sämre relationer 

och ett förändrat ätbeteende. Vissa kvinnor uttryckte en rädsla för att gå upp i vikt och tränade 

mer eller gick på en diet för att uppnå idealen i samhället. Andra gick istället upp i vikt för att 

undkomma objektifiering. Ytterligare en diskrepans noterades bland kvinnorna. Medan vissa 

kvinnor lade skulden på sig själva, upplevde andra en avtrubbning till följd av sina erfarenheter 

(Watson et al., 2012). 

Ett liknande resultat fann Buchanan et al. (2008) avseende ökad kroppsövervakning som 

en konsekvens av objektifiering. Utöver ökad kroppsövervakning rapporterade kvinnorna en 

större medvetenhet och upptagenhet av sin hudfärg. Högre grad av övervakning bidrog till ökad 

kroppsskam och missnöje med sin hudfärg. Missnöjet baserades på fördomar och idéer som 

finns i samhället om människor med mörkare hudton, till exempel att kvinnor med mörkare 

hudton inte anses vara lika attraktiva. Samtidigt uttryckte flertalet kvinnor en stolthet över sin 

hudfärg. Buchanan et al. (2008) menade att resultatet från studien belyser den ambivalens som 

kan finnas bland svarta kvinnor och strävan att stå emot objektifiering, men även att svarta 

kvinnor inte är immuna mot kulturella normer och ideal i samhället. 

 

Syfte och frågeställning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att objektifiering kan bidra till utveckling av 

psykologiska symtom och psykologisk problematik (t ex Aubrey, 2006; Barzoki et al., 2018; 

Moradi & Huang, 2008; Sáez et al., 2019). Den befintliga forskningen om objektifiering har i 

huvudsak genomförts på vita kvinnor, medan forskning på andra grupper av kvinnor är 

begränsad. Ett flertal studier menar att det finns ett behov av fler studier som undersöker 

bredden och komplexiteten hos andra grupper än enbart vita kvinnor (t ex Fredrickson & 

Roberts, 1997; Heimerdinger-Edwards et al., 2011; Moffitt & Szymanski, 2011; Moradi & 

Huang, 2008; Watson et al., 2012). Olika grupper av kvinnor kan ha upplevelser som skett mot 

bakgrund av andra former av diskriminering och förtryck (Szymanski et al., 2011). Svarta 

kvinnor kan till skillnad från andra grupper av kvinnor erfara att få sin kropp och sitt utseende 

utvärderat utifrån fenotypiska drag i kombination med stereotypa bilder av och föreställningar 

om svarta kvinnor (Buchanan et al., 2008; Lewis et al., 2016). Dessutom är merparten av 

forskningen inom ämnesområdet nästan uteslutande kvantitativ och fler studier behövs för att 

få en ökad förståelse för fenomenet. En kvalitativ studie kan således bidra till forskningsläget 
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genom att svarta kvinnor får beskriva och uttrycka sina upplevelser. Syftet med föreliggande 

studie är därför att få en ökad förståelse för och kunskap om svarta kvinnors upplevda 

erfarenheter av objektifiering i Sverige. Frågeställningen som ligger till grund för föreliggande 

studie är; Vilka upplevelser och erfarenheter har svarta kvinnor av objektifiering? 

 
Metod 

Deltagare 

I studien deltog sju informanter hemmahörande i Jönköping, Linköping, Göteborg, Malmö, 

Stockholm och i en stad i Baltikum. Informanten som är bosatt i Baltikum studerar där, men är 

född och uppvuxen i Sverige. Deltagarna var mellan 22–28 år med en medelålder på 24,9 vid 

intervjutillfället. Fyra av informanterna studerade och tre arbetade. Deras utbildningsnivå 

varierade mellan avslutad gymnasial utbildning (en informant), pågående eftergymnasial 

utbildning (fyra informanter) och avslutad eftergymnasial utbildning (två informanter). 

Rekrytering av deltagare skedde utifrån ett ändamålsenligt- och tillgänglighetsurval utifrån 

förutbestämda kriterier (Wilson & MacLean, 2011). Inklusionskriterierna för studien var att 

deltagarna skulle identifiera sig som svart kvinna och vara mellan 22–32 år. 

 

Instrument 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga IV) som 

utformades med utgångspunkt i teori och tidigare forskning. Intervjuguiden utformades utifrån 

trattekniken med frågor som i början var öppna till att bli mer riktade (Langemar, 2008). Utöver 

frågorna i intervjuguiden formulerades förslag på följdfrågor för att få mer utvecklade och 

detaljerade beskrivningar. I intervjuguiden fanns även en definition av objektifiering som 

redogjordes för informanterna vid intervjutillfället. En öppningsfråga kring deltagarnas 

spontana tanke om ämnet lades till, vilket enligt Langemar (2008) är ett bra sätt att påbörja en 

intervju och starta en konversation. Intervjuguiden testades på en bekant som stämde in på 

studiens inklusionskriterier. Tankar från testpersonen togs i beaktning och små justeringar 

gjordes i intervjuguiden. Kort därefter genomfördes en pilotintervju med en informant och 

ytterligare justeringar gjordes. Pilotintervjun kom sedan att ingå i studiens analysmaterial. Efter 

granskning av handledaren lades även frågor avseende mikroaggressioner och 

självobjektifiering till i intervjuguiden.  
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Procedur  

Rekrytering av deltagare skedde via annonsering med hjälp av ett informationsbrev (se bilaga 

I) i en sluten grupp med cirka 2 800 medlemmar på Facebook för personer som identifierar sig 

som people of color och blir rasifierade som icke-män. Dessförinnan hade Facebookgruppens 

administratörer beviljat publicering av förfrågan om deltagande i studien. Personer som var 

intresserade att medverka i studien ombads ta kontakt med författaren via mejl eller telefon 

efter vilket datum, tid och plats för intervju bestämdes. Bekanta till författaren delade även 

informationen, vilket resulterade i ytterligare ett par informanter. Under rekryteringen 

exkluderades en informant då hon hade en relation till författaren som bedömdes bli 

problematisk med hänseende till författarens objektivitet.  

Intervjuerna genomfördes under mars år 2020 via videolänk eller fysiskt utifrån 

informanternas önskemål om plats. De fysiska intervjuerna genomfördes i Stockholm, 

Göteborg och Växjö på caféer eller på informantens arbetsplats. Tre intervjuer genomfördes via 

videolänk och av dem ägde två rum efter att infektionssjukdomen covid-19 brutit ut i Sverige, 

varpå dessa fick ske via videolänk. Intervjuerna med informanterna som tog kontakt under 

utbrottet av covid-19 genomfördes den 22 och 23 mars. Samtliga intervjuer varade mellan 60–

110 minuter och spelades in med diktafon. Vid intervjutillfället återgavs information muntligt 

om studiens syfte och upplägget för intervjun. Information gavs om att intervjuerna skulle 

spelas in, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

utan angivning av skäl. Deltagarna fick därefter ge sitt skriftliga samtycke (se bilaga II) och 

besvara bakgrundsfrågor (se bilaga III). För de informanter vars intervjuer skulle genomföras 

via videolänk gavs skriftligt samtycke innan intervjutillfället. De inspelade intervjuerna 

transkriberades därefter. I det transkriberade intervjumaterialet inkluderades inte längd på 

tystnader och bekräftande fraser från intervjuaren. 

 

Analys  

Den föreliggande studien ämnade undersöka och få en ökad kunskap om och förståelse för 

svarta kvinnors upplevda erfarenheter av objektifiering. Med anledning av det valdes kvalitativ 

metod med en fenomenologisk ansats (Langemar, 2008). Den fenomenologiska ansatsen syftar 

till att skildra psykologiska fenomen på det sätt de upplevs (Langemar, 2008; Lawthom & 

Tindall, 2011). Det insamlade datamaterialet analyserades genom en tematisk analys. Vid 

tematisk analys identifieras, analyseras och utformas mönster utifrån datamaterialet (Braun & 

Clarke, 2006). I föreliggande studie har ett induktivt och deduktivt tillvägagångssätt 

kombinerats. Genom ett deduktivt tillvägagångssätt skapades intervjuguiden med utgångspunkt 
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i tidigare forskning och teori. Datamaterialet analyserades sedan induktivt där teman skapades 

utifrån intervjumaterialet (Braun & Clarke, 2006; Langemar, 2008). Teman identifierades, 

analyserades och konstruerades utifrån vad informanterna explicit sa och uttryckte, med andra 

ord utifrån ett semantiskt förhållningssätt (Braun & Clarke, 2006). 

Analys av datamaterialet har utförts i enlighet med Braun och Clarkes (2006) 

rekommendationer vid tematisk analys. Analysprocessen inleddes med att det inspelade 

materialet transkriberades. Efter att materialet transkriberats lästes det igenom upprepade 

gånger för att skapa förutsättningar för tankar, reflektion och initiala koder utifrån studiens syfte 

och frågeställning. För att underlätta analysen och få en övergripande bild sammanställdes 

koderna i ett dokument. Därefter granskades och undersöktes koderna i relation till varandra, 

varpå de organiserades in i potentiella teman. Dessa granskades och reviderades, och blev 

därefter indelade i kategorier och teman. Intervjumaterialet lästes igenom ytterligare en gång 

för att kontrollera att de teman som framkom var återkommande och hade betydelse i 

förhållande till datamaterialet samt studiens syfte och frågeställning. Det resulterade i att 

ytterligare koder tillkom och att ett par kategorier justerades. För att kontrollera om fler delar 

ur materialet kunde placeras under framtagna teman lästes intervjuskrifterna ytterligare en 

gång. Till sist namngavs de slutgiltiga temana och kategorierna. För att ytterligare säkerställa 

bedömarreliabiliteten läste en kurskamrat igenom två avidentifierade intervjuskrifter. I tabell 1 

redovisas exempel på analysprocessen. Citat har justerats för att öka läsbarheten utan att 

betydelsen i citaten har ändrat.  

 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
 
Citat Kondensering Kod Underkategori Kategori 

 
Jag brydde mig inte om hur 
min kropp såg ut då, men nu 
vill jag ta på mig större kläder. 
Det ska inte synas, min 
kroppsform ska inte synas.  
 

Kommentarer om 
kroppen bidrar till 
en önskan att dölja 
(delar av) sin kropp 

Bär särskilda 
klädesplagg 
för att undgå 
objektifiering  

Kroppsmedvetenhet Kropp och 
utseende 

Vi tar en fika […] och sen på 
caféet när jag ställer frågan 
”vad vill du ha för kaffe?” 
svarar han ”jag tar svart som 
mina kvinnor”. 
 

Förminskad till och 
likställd med en 
exotisk produkt 

Ett 
konsumerbart 
objekt 

Exotisk Svart kvinna 

Jag har medvetet börja följa 
personer som ser ut som mig, 
som inspirerar och är stolta. På 
det sättet har jag rensat mina 
sociala medier.  
 

Möjlighet att följa 
och avfölja konton 
på sociala medier 

Känsla av 
kontroll 

Valmöjlighet En form av 
kontroll 
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Etik 

Studien påbörjades efter granskning av Etikkommittén Sydost som inte såg några etiska hinder 

med studien. Kommitténs yttrande och råd togs i beaktande innan insamling av data påbörjades. 

Under genomförandet av studien har Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer tagits i beaktande. Krav 

på information uppfylldes genom att informanterna via informationsbrev fick ta del av 

informationen om studien och villkoren för att medverka. I informationsbrevet informerades 

deltagarna om frivilligt deltagande och rätt att avbryta intervjun utan angivning av skäl. De 

informerades även om att intervjuerna skulle spelas in och transkriberas, samt att allt material 

skulle behandlas konfidentiellt och att ingen enskild informant skulle kunna identifieras i det 

sammanställda resultatet. I informationsbrevet fick deltagarna information om att arbetet skulle 

publiceras i den öppna databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 

Samtyckeskravet uppfylldes via skriftligt informerat samtycke som inhämtades innan 

intervjun påbörjades. Deltagarna fick skriftlig och muntlig information om att samtycket inte 

var bindande och att de fick avbryta sin medverkan utan närmare motivering. För de intervjuer 

som genomfördes via videolänk fick deltagarna signera och scanna eller fotografera den 

påskrivna samtyckesblanketten innan intervjutillfället.  

Konfidentialitetskravet togs i beaktande genom att personliga uppgifter skulle förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte skulle kunna ta del av dem. Personlig information som kunde 

röja en specifik deltagares identitet togs bort vid transkriberingen och användes inte i det 

sammanställda resultatet. Vidare togs hänsyn till nyttjandekravet genom att datamaterialet 

enbart skulle användas till föreliggande studie och att allt material, förutom det kvarstående 

arbetet, skulle makuleras och raderas efter avslutad studie. Föreliggande studie berörde ämnen 

som kunde väcka tankar och känslor, och påverka deltagarna känslomässigt. Därför betonades 

frivillighet samt rätt att avbryta intervjun och att inte besvara frågor. I och med ämnets 

potentiella känslighet intog författaren ett empatiskt, lyhört och respektfullt förhållningssätt. 

 

Resultat 
Syftet med föreliggande studie var att få en ökad kunskap om och förståelse för svarta kvinnors 

upplevda erfarenheter av objektifiering. Intervjumaterialet från sju informanter analyserades 

med en tematisk analys, vilket resulterade i tre teman: Objektifierad – hur, var, av vem?, Att 

vara ett objekt och Motståndskraft. Till varje tema hör tre till fem kategorier, vilka i sin tur har 

en till tre underkategorier. Inledningsvis presenteras en överblick av resultatets teman, 

kategorier och underkategorier i en tabell (se tabell 2) följt av resultatet i löpande text. I 

resultatavsnittet har citat justerats för att öka läsbarheten, utan att innebörden har ändrats.  
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Tabell 2. Översiktstabell med teman, kategorier och underkategorier 
 

 
 

 

Tema Kategori Underkategori 
 

Objektifierad – hur, var, av vem? Svart kvinna Föreställningar och stereotyper 
  Exotisk 
  Media 
   
 Kroppsutvärdering Blickar 
  Kommentarer 
   
 Sociala sammanhang I vita sammanhang 
  Dejting 
  Krog och klubb 
   
Att vara ett objekt  Vara på sin vakt Vaksamhet 

Mental påfrestning 
   
 Kropp och utseende Kroppsmedvetenhet 
  Missnöje 
  Ideal och normer 
   
 Självbild Internalisering 
  En krock 
  Bekräftelse 
   
 Interpersonella konsekvenser Tillit och trygghet 
   
 Känslomässigt och socialt ansvar Upplysaren 
  Ofrivilligt ansvarstagande 
  Åsidosättande av känslor 
   
Motståndskraft Nätverk Socialt stöd 
   
 En form av kontroll Utmana stereotyper 
  Valmöjlighet 
   
 Personlig utveckling En process 

Trygghet i sin identitet 
   

 

Objektifierad – hur, var, av vem? 

Temat Objektifierad – hur, var, av vem? handlar om vilka former av objektifiering som 

kvinnorna har upplevt. I intervjuerna berättade flertalet kvinnor att objektifieringen började 

under puberteten när deras kroppar utvecklades och ändrade form. Samtliga kvinnor uppgav 

åtskilliga händelser där de har blivit reducerade till sina kroppar eller kroppsdelar som anses 

vara stereotypt kännetecknande för svarta kvinnor. Några informanter beskrev att de har 

erfarenheter av att deras personliga egenskaper negligerats eller förminskats till stereotypa 

antaganden som finns i samhället om svarta kvinnor. Temat bestod av tre kategorier: Svart 

kvinna, Kroppsutvärdering och Sociala sammanhang.  
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Svart kvinna. I intervjuerna beskrev majoriteten att de objektifieras inte enbart för att de 

är kvinnor, utan för att de är svarta kvinnor. Ett flertal informanter berättade att den form av 

objektifiering som de är med om skiljer sig från vad andra, i synnerhet vita kvinnor, får erfara. 

Mer specifikt beskrev de att svarta kvinnor till följd av stereotypa bilder och föreställningar i 

samhället och via media porträtteras som främmande och exotiska. En informant beskrev sina 

upplevelser av att vara svart och kvinna i förhållande till objektifiering enligt följande: 

 
[…] att bara vara svart kvinna i en vit kontext där majoritetssamhället är vitt är i sig ganska objektifierande. 

Jag tycker nästan det är normen att jag blir objektifierad av folk jämfört med motsatsen. När man väl blir 

behandlad med respekt känns det nästan onormalt, som att man är van vid det negativa mer än det positiva. 

Det känns som att folk ser ens hudfärg framför de ser allt annat, det blir liksom att… eller så som att jag 

uppfattar, att folk uppfattar mig som att jag är svart, sen ser de att jag har feminina könsuttryck och utifrån 

det bygger de en bild av vem de tror jag är och sen blir jag automatiskt objektifierad på grund av det. De 

har förutfattade meningar kring vad det innebär att vara svart och att vara kvinna, sen slår de ihop de 

stereotyperna och så blir det en klusterfuck av stereotyper och objektifiering.  

 

Den mest vanligt förekommande stereotypen som majoriteten av kvinnorna har förknippats 

med är stereotypen hypersexuell svart kvinna och att de till följd av det har upplevt att de av 

framförallt vita män skildras som sexobjekt. Några informanter berättade att deras partners eller 

före detta partners kunde få frågor av andra om hur sexlivet med en svart kvinna är, där frågan 

var ställd på ett sätt som indikerar att samlag med en svart kvinna är något bortom det vanliga. 

För en informant blev den stereotypen tydlig när hon lämnade en relation, hon beskrev följande:  

 
[…] det blev mer uppenbart för mig när jag väl lämnade relationen och skulle ge mig in i dejting. Hur det 

blev att en matchning inte bara var en matchning. Det blev väldigt snabbt tydligt för mig att jag var tvungen 

att klargöra om personen hade matchat med mig för att den var genuint intresserad av mig, även om det 

bara var en sexuell relation som de ville ha eller om det var för ”jag har aldrig legat med en svart tjej och 

jag skulle vilja prova det”.  

 

I intervjuerna framkom även att flertalet av kvinnorna upplevde att de ofta kunde reduceras till 

och identifieras med stereotypen arg svart kvinna och fördomen att svarta kvinnor saknar 

intellekt. Stereotypen arg svart kvinna innebar för de flesta att andra kunde uppfatta de med 

hård framtoning och som hotfulla på grund av sin svarta kropp. En informant beskrev att hon i 

mötet med nya personer kunde få kommentaren att hon till deras förvåning var en trevlig person. 

Beträffande föreställningen att svarta kvinnor saknar intellekt innebar det för flertalet kvinnor 

att de osynliggjordes eller inte förväntades att vara i vissa rum. Det utspelade sig främst på 
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deras arbetsplatser eller inom utbildningar, där de beskrev att de fick hävda sin rätt att ta plats 

och existera. Ett par informanter berättade att kunder kunde ha ett avvisande förhållningssätt 

gentemot icke-vit personal eller att kunderna ibland blev förvånade över att de talade korrekt 

svenska. Detta kan tolkas som att svara kvinnor är med om dubbel diskriminering som både 

svart och kvinna.   

Flertalet kvinnor beskrev att de upplever att det finns en föreställning i samhället om att 

den svarta kroppen tillhör alla. Många kvinnor berättade om situationer i vardagen där deras 

personliga integritet inte respekterats. Ett par kvinnor berättade att de vid flertalet tillfällen har 

varit med om att andra utan tillåtelse rört vid deras hår. Denna form av integritetskränkande 

behandling menade flertalet kvinnor inte vara socialt accepterad när det gällde andra personer, 

men att det anses vara okej mot svarta kroppar. En informant beskrev denna form av 

frihetstagande som ”nu är jag på ett zoo, och nu ska alla komma och klappa på mig”. En annan 

kvinna uttryckte att:  
 

[...] Är det så coolt att man inte kan behärska sig? Man blir sedd som ett djur och andra måste ta på mig, 

eller bara jätteexotifiering och ser mig inte som en människa med integritet. Det är skillnad på ”åh så fint 

hår” än ”vilket hår du har!”. Är jag en hund eller? Jag blir inte ledsen, men det tar lite energi. Det blir som 

ett avbrott när du försöker leva ett normalt liv.  

 

I intervjuerna berättade samtliga kvinnor att media skapar och upprätthåller stereotypa 

föreställningar om svarta kvinnor. Ett flertal beskrev att svarta kvinnor framställs med 

begränsade egenskaper till exempel att de är underhållande, aggressiva eller saknar intelligens. 

De berättade även att svarta kvinnor framställs som en kropp som finns till för att tillfredsställa 

andra. Detta menade ett par informanter bidra till en uppfattning om att alla svarta kvinnor är 

likadana och ser likadana ut.  

Kroppsutvärdering. I intervjuerna uppgav samtliga kvinnor att det var vanligt 

förekommande att få sina kroppar inspekterade och utvärderade av andra. De berättade att de 

genom blickar på eller kommentarer om kroppen eller kroppsdelar som är stereotypt 

kännetecknande för svarta kvinnor (t ex stora bröst, stor bakdel och breda höfter) blev 

reducerade till en stereotypiskt svart kvinnokropp. En informant uttryckte följande:  

 
[…] de kan gå förbi mig och sen så stirrar de, vänder sig fram och tillbaka, fram och tillbaka och bara 

stirrar, kollar upp och ner, eller fokuserar på en del av en. Jag tror att de försöker flirta, men det är inte 

särskilt kul att bli flirtad med när man blir kollad upp och ner som att man är en köttbit. 
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Majoriteten av kvinnorna upplevde att blickarna i huvudsak var av sexualiserande karaktär. 

Blickarna från andra intensifierades på sommaren när de var klädda i mindre täckande kläder. 

Samtidigt berättade ett flertal kvinnor att det var vanligt att möta blickar som innehöll avsky 

och äckel, vilket de beskrev hade sin grund i deras hudfärg. En kvinna berättade:  

 
[…] jag kan sitta på tunnelbanan och kan få blickar som inte är så goda, trevliga och tråkiga svenska jag-

är-trött-på-livet-blickarna, utan ”jag har en åsikt om dig”.  
 

Vidare berättade ett par informanter att de kunde få kommentarer eller påpekanden om sin 

kropp baserat på fysiska attribut såsom hudfärg. Kommentarerna likställde kvinnorna med 

exotiska matvaror. Två kvinnor beskrev det som följande:   

 
[…] de jämför en med mat ofta, typ ”jag gillar mina tjejer så som jag gillar mitt kaffe” eller ”du ser ut som 

brunt socker”. Kommentarer som avhumaniserar en indirekt. Man ses inte som en människa, utan det är 

alltid det här att man är ett konsumerbart objekt.  

 
[…] man ses som en exotisk grej, till exempel brun choklad. Det är objektifiering. Man ses inte som en 

kvinna, man ses som någon maträtt eller frukt, då känns det lite ah… Det är mer inriktat mot den svarta 

kvinnan när de säger saker som mörk choklad på grund den hudfärg man har.  

 

Sociala sammanhang. Majoriteten av kvinnorna berättade att objektifiering utspelar sig 

i de flesta sociala sammanhang. En informant beskrev objektifiering som ständigt närvarande i 

hennes liv. Hon menade att situationer inte var aktuellt att prata om eftersom det sker konstant. 

En annan informant beskrev att alternativet hade varit att inte lämna sin lägenhet som svar på 

frågan om objektifiering inträffar i särskilda kontexter och om det har bidragit till att hon håller 

sig undan från vissa sammanhang. För flertalet av kvinnorna förekom objektifiering 

huvudsakligen i sammanhang där majoriteten är personer som kodas som vita.  

Många informanter beskrev att krogar och klubbar var platser där objektifiering var mest 

förekommande. I dessa kontexter kunde även grövre former av objektifiering inträffa, till 

exempel oönskade sexuella inbjudningar eller otillåten fysisk beröring på kroppen och håret. 

En annan arena för objektifiering var dejting och på dejtingappar. Informanterna beskrev att 

män kunde ha en tydlig, ärlig och gränslös kommunikation gällande deras förväntningar av att 

ha matchat med en svart kvinna. Exempelvis berättade flertalet kvinnor att framförallt vita män 

kunde beskriva att de aldrig har, men önskar eller vill ”testa en svart kvinna”. En informant 

beskrev sina erfarenheter av dejtingappar när hon matchat med vita män som följande:  
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[...] Det är nästan så att det finns ett sätt att objektifiera svarta tjejer på, ett sätt som är helt skamlöst. Mycket 

matreferenser, mycket konstiga frågor som de ställer för att de har särskilda förutfattade meningar om vad 

svarta tjejer gör typ ”kan du twerka?”, ”du har säkert en stor rumpa”. Många kommentarer om hur min 

kropp ser ut, många frågor kring vad jag kan göra, många som frågar om jag är freaky i sängen för att jag 

ser ut som jag gör. Innan vi har startat en konversation lägger de ut exakt allt de tror att jag är och de ger 

mig inte tid att motbevisa det, utan ”såhär är det, det vet jag för att du är tjej och du är svart”.  

 

Samma informant beskrev att framväxten av sociala medier har bidragit till fler arenor för män 

att objektifiera i.  

 
[…] ju mer utbrett och invävt det har blivit i vårt day to day life så har det gett mansgrisar fler plattformar 

att skriva och göra objektifierande grejer. […] Du är aldrig riktigt skyddad från det. Det händer på 

dejtingappar, det händer på sociala medie-plattformar, det händer i vardagen, det händer på jobbet, det 

händer på klubben.  

 

För några kvinnor förekom objektifiering mer frekvent när de bodde i mindre städer. En 

informant berättade att objektifiering från andra har minskat efter att hon flyttade till en större 

stad, började umgås med andra personer och vara i andra sammanhang.  

 

Att vara ett objekt 

Temat Att vara ett objekt handlar om hur kvinnorna förhöll sig till sina erfarenheter av 

objektifiering och vilka konsekvenser som uppkommit till följd av deras erfarenheter. Temat 

bestod av fem kategorier: Vara på sin vakt, Kropp och utseende, Självbild, Interpersonella 

konsekvenser och Känslomässigt och socialt ansvar.  

Vara på sin vakt. I intervjuerna uppgav samtliga kvinnor att deras erfarenheter av 

objektifiering har bidragit till en ökad vaksamhet. Flertalet informanter beskrev att de ständigt 

var på sin vakt för att identifiera potentiella objektifierande situationer. En informant beskrev 

hur denna vaksamhet kunde ta sig uttryck genom följande: 

 
[…] jag är nästan alltid på min vakt. Det här att jag alltid väntar på att det ska hända. Det kan vara med 

främlingar också, ibland om jag får en blick eller liknande. Jag hatar när folk stirrar på mig.  

 

Ett par kvinnor uttryckte att de till följd av sina erfarenheter även kunde reagera negativt på 

neutrala blickar. De neutrala blickarna skapar en osäkerhet, vilket gör kvinnorna obekväma 

eftersom det inte framgår tydligt vad en neutral blick innebär. För majoriteten av informanterna 
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innebar den ständigt närvarande vaksamheten en mental påfrestning i deras vardagsliv. En 

kvinna berättade: 

 
Det tär på ens psykiska hälsa att konstant vara på sin vakt och gå runt i världen och vara beredd på att någon 

kommer att uppfatta en på ett visst sätt, kommer säga något eller inte kommer se en alls.  

 

Kropp och utseende. I intervjuerna beskrev samtliga kvinnor att deras erfarenheter av 

objektifiering har påverkat hur de förhåller sig till och påverkas av sina kroppar och sitt 

utseende. Flertalet kvinnor berättade att de i tidig ålder började förhålla sig till den 

objektifiering som de blev utsatta för. Ett par informanter beskrev att de genom blickar på och 

kommentarer om sin hudfärg och kropp fick en större medvetenhet kring att deras kroppar 

avvek från normen i samhället. En informant berättade hur hon i tidigt tonår blev medveten om 

sin kropp till följd av andras blickar och kommentarer. 

 
I min värld var min kropp bara en kropp. Det var inte mycket mer än en kropp jag kunde springa med. Jag 

hade samma funktioner som alla andra människor, men i andras ögon var jag mycket mer än vad jag själv 

fattade. Det är först i efterhand som jag kunnat reflektera över mina erfarenheter som ung, för jag förstod 

inte det. Då var jag bara en vandrande kropp med alla funktioner. Jag tänkte inte på att vissa hade stora 

bröst och andra mindre. Jag tänkte inte på vad stora bröst på min kropp innebar.  

 

I intervjuerna framkom att samtliga kvinnor jämförde sina kroppar med utseendeidealen i 

samhället – till exempel ljus hy, platt hår och en slank kropp, som mest under tonårstiden. En 

informant berättade till exempel att hon som barn fick höra kommentarer som antydde att svarta 

kroppar var något fult. Nästintill alla informanter beskrev att jämförelsen bidrog till en önskan 

att passa in, däribland en önskan om ljusare hudton och platt hår. Till följd av det gjorde flertalet 

kvinnor förändringar av sitt utseende, exempelvis plattade håret för att passa in och därmed 

undgå kommentarer om sitt utseende.  

Att växa upp och leva som svart kvinna i ett samhälle där personer som uppfattas ha vit 

hudfärg har ett större värde än människor med svart hudfärg menade flertalet kvinnor resultera 

i en ökad kroppsmedvetenhet. En förhöjd kroppsmedvetenhet fick kvinnorna även till följd av 

handlingar som reducerade de till deras kroppar. Ett par kvinnor beskrev att konsekvenserna 

innebar en upptagenhet med sin kropp, vilket i sin tur resulterade i ett missnöje med kroppens 

utseende. När de var yngre var missnöjet främst riktat mot hudfärgen, till att sedan innebära en 

missbelåtenhet över kroppens storlek eller form. För en del informanter innebar det att de 

började klä sig i klädesplagg som inte framhäver deras kroppsformer. Detta för att undgå 
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kommentarer eller för att inte visa delar av sin kropp. Val av kläder gick även ihop med 

huruvida kvinnorna upplevde att de kunde hantera att höra kommentarer om och få blickar på 

sina kroppar. En informant beskrev att hon noga överväger vad hon ska ta på sig när hon ska 

till sin arbetsplats. Hon berättade att hon har erfarenheter av att medarbetare och 

samarbetspartners fokuserat på hennes kropp istället för vad hon har att säga när hon haft på sig 

plagg som visar hennes kroppsformer. En annan kvinna beskrev att hon inte förmår att höra 

kommentarer om sin kropp utan att må dåligt, eftersom kommentarerna bidrar till ett ökat 

kroppsmissnöje. För några kvinnor bidrog den ökade kroppsupptagenheten till att de i tonåren 

eller i tidig vuxenålder började kontrollera sina matvanor, vilket bidrog till att de utvecklade en 

ätstörning. En av kvinnorna berättade följande:  

 
Man försöker alltid förhålla sig till den vita eller svenska normen. Att man inte har lika mycket kurvor eller 

att man inte är byggd på samma sätt. Jag tyckte det var väldigt svårt att förhålla mig till det och det har satt 

spår nu när jag är i 20 årsåldern. Jag har en del ångest eftersom jag inte kan se ut sådär… Det kan gå upp 

och ner, och jag kan inte äta för det vet jag kan göra mig smalare. Men roten till allt det, den psykiska 

ohälsan, är för att man vill passa in i en form och det vet jag att jag aldrig kommer att göra, men hjärnan 

säger ”gör du det här så kommer du passa där”, så håller du på så och kan hålla på så hur länge som helst. 

Den ökade kroppsupptagenheten innefattade för ett flertal kvinnor även i en ökad medvetenhet 

kring sitt hår. För en informant har det inneburit att hon i nya sammanhang inte har sitt naturliga 

hår till en början, eftersom hon är van vid att andra kommenterar och rör vid håret utan tillåtelse. 

När det händer får hon negativa tankar om sitt utseende, vilket sedan bidrar till att hon upplever 

en stress över sitt utseende. En annan informant beskrev att missnöjet över utseendet bland 

annat har bidragit till att hon har diagnostiserad ångest och depression. Samma informant 

beskrev att hon i tonåren hade planer på att genomföra skönhetsoperationer med syfte att få mer 

europeiska ansiktsdrag, till exempel en smalare näsa.  

I intervjuerna framkom att det är en trend att anamma olika delar av den svarta kulturen 

utan att vara svart. Mer specifikt drag som är stereotypt kännetecknande för svarta kvinnor 

såsom fylliga läppar, kurvig kropp och flätor. Ett par informanter problematiserade det och 

menade att icke-svarta kvinnor undkommer eventuella nackdelar med att vara svart, till 

exempel att bli utsatt för rasism. En informant berättade att “det blir en frivillig objektifiering 

och man är inte införstådd i att det inte är roligt att bli objektifierad för att man är en svart 

kvinna”. Samma informant beskrev följande:  
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[…] nu är det ju hett att vara en svart tjej. Eller jag skulle inte säga att det är hett att vara en svart tjej, men 

det anses vara attraktivt att ha kroppen av en svart tjej. Problemet är att det fortfarande inte är hett att vara 

den svarta tjejen som har kroppen, men det är mer hett att vara en vit tjej som har en svart tjejs kropp.  

 

En annan kvinna sade även att: 
 

[…] många vill ha black features, men de inte vill på något sätt ta del av the black struggle, att veta okej 

svarta kvinnor utsätts för det här varje dag. Sen är det kulturell appropriering, det här att gå runt och ha 

rastaflätor och allt det där. Vissa tänker att det bara är en hårfrisyr och att det inte är hela världen, men om 

jag inte ens kan gå till en arbetsintervju med det här håret, varför ska du då kunna ha det helt öppet?  

 

Självbild. För samtliga informanter har deras syn på dem själva påverkats av deras 

erfarenheter av både objektifiering och fördomar om svarta kvinnor. Flertalet deltagare beskrev 

att de till viss grad har internaliserat andras kommentarer, förväntningar och föreställningar om 

dem som svarta kvinnor. En kvinna berättade att det var en utmaning att inte internalisera andras 

föreställningar om att hon som svart kvinna saknar intelligens. För en informant innebar hennes 

erfarenheter att hon ville motbevisa andra i sina studier. Det har bidragit till att hon lägger ner 

mycket mer tid än tidigare på sina studier och blir inte nöjd om hon inte får det högsta betyget. 

För en annan deltagare innebar hennes erfarenheter en krock i hur hon uppfattar sig själv och 

hur andra ser henne.  

Det förelåg en samstämmighet bland kvinnorna avseende att deras upplevelser av 

objektifiering inte har inneburit positiva erfarenheter. Däremot uttryckte ett par informanter en 

ambivalens eftersom objektifiering samtidigt gav extern bekräftelse av utseendet, vilket höjde 

självförtroendet hos dessa informanter. Dock stärktes självförtroendet enbart för stunden och 

höll inte i sig i längden. En kvinna berättade att hon för några år sedan sökte sig till 

objektifierande kontexter trots att hon visste att hon skulle bli reducerad till sin kropp, men att 

behovet av bekräftelse från andra var större.  
 

När jag hade som lägst självkänsla och kände mig som fulast då kunde jag nästan söka mig till kaoset. Söka 

mig till kontexter där jag visste att jag skulle bli objektifierad. Det gav bekräftelse och var den bästa platsen 

jag kunde få bekräftelse på. Jag mådde inte nödvändigtvis bra efter det för jag visste att det här är en person 

som inte ser mig som en människa, utan som ett objekt. Men det var det enda jag hade tillgång till.  

 

Interpersonella konsekvenser. Samtliga kvinnor beskrev att deras relationer har 

påverkats av deras upplevelser och erfarenheter. Många kvinnor berättade att deras erfarenheter 

alltid kommer att finnas kvar hos dem och att det därför är viktigt att känna tillit och trygghet i 
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sina relationer, framförallt i nya relationer. För flertalet av kvinnorna har deras erfarenheter 

inneburit förändrade eller avslutade vänskaps- och kärleksrelationer. De kunde beskriva att 

vissa vänner förminskat deras upplevelser när de har blivit utsatta för objektifiering och rasism. 

En informant berättade att hon ofta fick utbilda sina vänner om vad som är fel och problematiskt 

med integritetskränkande uttalanden och beteenden, vilket hon upplevde som energikrävande. 

Några kvinnor beskrev att de upplevde begränsningar i sina vänskapsrelationer till följd av 

stereotypen om den aggressiva svarta kvinnan och att de därför inte vågade eller tillät sig bli 

arga för att inte bekräfta eller förminskas till stereotypen. 

Flertalet av kvinnorna berättade att de kunde känna en oro i sammanhang där majoriteten 

kodades som vita, detta till följd av deras erfarenheter av objektifiering från vita personer. En 

informant beskrev att hon undvek sammankomster när hon visste att hon skulle vara den enda 

svarta kvinnan. Det framkom att flertalet av kvinnorna var mer avslappnade i sammanhang runt 

personer som inte är vita. Enligt ett par kvinnor berodde det på att icke-vita kan ha liknande 

erfarenheter eller kan förstå deras erfarenheter bättre än vita personer. En informant berättade: 

 
Det blir svårt att hitta sin plats framförallt i privata relationer. Man lär sig väldigt tidigt hur man ska förhålla 

sig till det omringade samhället som är majoriteten vitt. Man är medveten om strukturell rasism och 

fördomar och stereotyper, men just när det kommer till privata relationer, både vänskaps- och 

kärleksrelationer, blir det svårt att förhålla sig för man vill kunna vara bara sig själv, men man inser också 

snabbt att det är svårt att hitta någon som kommer kunna förstå hela dina erfarenheter så som du är.  

Samtliga kvinnor berättade att deras erfarenheter av objektifiering har bidragit till en 

försiktighet i närvaro av män, huvudsakligen runt vita män. Ett par kvinnor beskrev att de inte 

betraktas som likvärdiga i en relation med en vit man och att andra kan ha tankar om att 

relationen baseras på utnyttjande. För en kvinna har hennes erfarenheter av diskriminering, 

däribland objektifiering, bidragit till att hon har blivit känslomässigt distanserad till vita män. 

Samma informant berättade att hon i en tidigare relation med en vit man fick reda på att han 

delvis var tillsammans med henne för att framhäva sig själv. Att vara tillsammans med en svart 

kvinna fick honom att framställas som en person som är medveten om och engagerad i viktiga 

samhällsfrågor. Hon berättade: 

[…] efter fem år började jag upptäcka att han tyckte att det var väldigt coolt att vara ihop med mig för så 

som jag såg ut och att folk har den uppfattningen om mig att jag ska vara på ett visst sätt, och att han på 

något sätt njöt av att kunna associeras med mig eller av mig.  
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Det bidrog till att hon efteråt ifrågasatte förhållandet och partnerns intentioner med att vara 

tillsammans med henne. Hon beskrev det som förkrossande och förnedrande eftersom hon själv 

hade pratat och öppnat upp sig om sina erfarenheter.  

Känslomässigt och socialt ansvar. Ett flertal deltagare beskrev situationer där de har fått 

ta ansvar för sin reaktion och den sociala situationen när de blivit utsatta för objektifiering. 

Majoriteten av kvinnorna beskrev att det blev på bekostnad av att de själva fick åsidosätta eller 

ignorera sina behov och känslor för att inte bekräfta redan existerande antaganden om svarta 

kvinnor, till exempel att svarta kvinnor är aggressiva och hotfulla. En informant berättade:  

 
[…] jag måste vara väldigt varsam över vad jag säger och hur jag beter mig gentemot den personen för då 

blir det som att så, okej nu sa den här personen något problematiskt och nu måste jag tänka mig för hur jag 

ska bemöta det. Om jag sårar den här personens känslor kan det få förödande konsekvenser. Antingen 

kommer personen distansera sig och skulle kunna få för sig vad som helst om mig och om personer som 

ser ut som mig. Eller så blir det att man på något sätt får vara en tröstande hand för att jag kanske har sagt 

något som den personen uppfattat varit hårt fast den personen indirekt kränkt mig.  

 

Ett flertal informanter berättade att de upplevde att det fanns en förväntan från omgivningen att 

de skulle ta ansvar för sin reaktion eller att andra personer ansåg att de, när de reagerade och 

svarade tillbaka på objektifiering, överreagerade på situationen. En informant beskrev följande:  

 
[…] jag kan ibland tycka att folk ber om för mycket när de säger ”ni borde utbilda de här personerna istället 

för att bli arga”. Det känns inte som att det är vårt ansvar, jag hade absolut kunna utbilda de här killarna 

kring varför det de säger är helt jävla borta och oacceptabelt, men de hade också kunnat ta tid att lära sig 

att inte objektifiera. Jag tycker att det känns avvisande att kräva att vi som är offer i de här situationerna 

också ska ta på oss den ansvariga rollen och utbilda förövarna.  

 

Motståndskraft 

Temat Motståndskraft innefattar hur deltagarna tog sig igenom sina erfarenheter och hur de 

hanterade de påfrestningar som objektifiering och följderna av objektifiering innebar. Trots de 

negativa konsekvenserna av objektifiering hade samtliga kvinnor utvecklat strategier för att 

hantera objektifiering. Dessa inkluderade socialt stöd, inre personlig utveckling och att ta 

kontroll över antaganden och föreställningar om svarta kvinnor. Inom temat Motståndskraft 

fanns kategorierna Nätverk, En form av kontroll och Personlig utveckling. 

Nätverk. Majoriteten av informanterna berättade att de söker stöd och tröst hos vänner 

och familj. Stöd från andra beskrevs av ett flertal kvinnor som viktigt för att hantera sina tankar 
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och känslor efter att ha blivit utsatta för objektifiering samt för att minska konsekvenserna av 

objektifiering. En informant beskrev följande: 

 
Jag har lyckats hitta ett safe space med dem som gör att jag kan komma och ”ranta” och ventilera ifall jag 

träffat en vit snubbe och han rakt av objektifierat mig eller om något rasistiskt händer. Jag vet att de backar 

mig och allierar på det sättet.  

 

En kvinna berättade att hon med hjälp av sina kusiner, som också är svarta kvinnor, har lärt sig 

att ifrågasätta normer och strukturer i samhället och därmed har fått nya perspektiv avseende 

objektifiering. Hon beskrev även en trygghet att ha någon att vända sig till och som kan förstå 

hennes erfarenheter. Vidare berättade flertalet kvinnor att det finns forum på sociala medier för 

svarta personer och att de därigenom kan söka och få stöd från andra.   

En form av kontroll. I intervjuerna redogjorde flertalet informanter för att de på sociala 

medier har möjlighet att själva välja vilka konton de vill följa alternativt inte följa. Majoriteten 

av kvinnorna beskrev att de främst följer personer som inspirerar och ser ut som dem. Det har 

inneburit att de har ett mer representativt flöde på sina sociala medier med personer som inte 

förstärker idealen och normerna i samhället.  

Ett par kvinnor berättade att de ibland utmanade stereotypa föreställningar och 

antaganden om svarta kvinnor. Några informanter beskrev att de klädde sig stereotypiskt svart, 

exempelvis hade på sig stora örhängen, särskilda plagg eller hårfrisyrer. På så vis upplevde de 

att de fick en möjlighet att konfrontera folks antaganden och samtidigt visa att svarta kvinnor 

är mer en än stereotyp. En informant uttryckte det enligt följande: 

 
[...] jag kan känna ett sug att vilja konfrontera människor kring deras förutfattade meningar och fördomar. 

Jag vill visa med mitt utseende att jag kan vara och se ut på ett visst sätt, men att det inte betyder att jag är 

något annat. […] Jag känner att jag verkligen ska leva upp till stereotypen om hur de tycker att svarta tjejer 

och människor är, men när jag öppnar munnen kommer de fatta att jag är mer än den här stereotypen och 

att det inte betyder någonting. Det känns som ett power move för mig. Att det finns sätt att konfrontera folk 

utan att starta bråk, men att ändå skapa en aktiv konfrontation.  

 

Personlig utveckling. Majoriteten av kvinnorna beskrev att de inte påverkas lika mycket 

av objektifiering som för några år sedan. Under tonårstiden upplevde flertalet en större 

missnöjdhet med sin kropp och sitt utseende, bland annat till följd av objektifierande 

handlingar. Ett par informanter berättade att deras erfarenheter av objektifiering och rasism har 

inneburit att de har utvecklats på ett annat sätt. En kvinna berättade:  
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[…] på grund av alla negativa upplevelser känner jag att jag har utvecklats på ett annat sätt. Det har gett 

mig mer självförtroende i efterhand. Nu vet jag mitt värde och vad som har varit dåligt från andra personer. 

Det gör att jag kan ta stolthet vid saker som jag tidigare såg som fula och negativa och saker jag tidigare 

skulle undvika.  

 

Att vara trygg i sig själv beskrevs av ett flertal kvinnor som en stärkande faktor vid 

objektifiering. Två informanter berättade att de är mer trygga i och stolta över sin identitet som 

svart kvinna. När de var yngre önskade de dölja delar av sig själva, vilket resulterade i 

begräsningar i deras liv. Vidare berättade en informant att hon agerar och reagerar annorlunda 

på objektifiering idag till skillnad från när hon var yngre. Hon beskrev bland annat ålder som 

en faktor som bidragit till att hon är mer medveten om strukturell diskriminering i samhället.  

 

Diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att få en ökad förståelse för och kunskap om svarta kvinnors 

upplevda erfarenheter av objektifiering i Sverige. Intervjuerna från sju kvinnor resulterade i tre 

teman: Objektifierad – hur, var, av vem?, Att vara ett objekt och Motståndskraft.  

Sammanfattningsvis beskrev respondenterna att deras erfarenheter av objektifiering har 

skett mot bakgrund av att de är svarta kvinnor. Intersektionen av att vara svart och kvinna har 

skapat unika och komplexa erfarenheter, detta i enlighet med tidigare presenterad forskning 

(Chmielewski, 2017; Settles, 2006; Thomas et al., 2011; Thomas et al., 2013; Watson et al., 

2012). Genomgående uttryckte respondenterna att svarta kvinnor möter en annan form av 

objektifiering än andra grupper av kvinnor. Den objektifiering som svarta kvinnor blir utsatta 

för har sin grund i både patriarkala samhälleliga strukturer (Fredrickson & Roberts, 1997; 

MacKinnon & Dworkin refererat i Papadaki, 2010) och stereotypa föreställningar om svarta 

kvinnor (Lewis et al., 2016; Watson et at., 2012).  

I resultatet framgår att kvinnorna har erfarit olika former av objektifiering. Den vanligaste 

formen var att få utseendet granskat och utvärderat genom blickar, kommentarer eller oönskad 

fysisk beröring baserat på fysiska attribut som anses vara stereotypt kännetecknande för svarta 

kvinnor. Respondenterna berättade att framförallt vita män kunde förminska dem till 

konsumerbara objekt utifrån deras hudfärg eller att personer tog på deras hår utan tillåtelse. 

Detta kan tänkas grunda sig i föreställningen att den svarta kroppen inte tillhör normen i det 

svenska samhället, vilket innebär att svarta kvinnor betraktas och behandlas som exotiska och 

främmande (Nadal et al., 2015).  
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Kvinnorna i studien beskrev att de har blivit tillskrivna stereotyper och fördomar om 

svarta kvinnor, vilket stödjs av tidigare forskning (Lewis et al., 2016; Watson et al., 2012). 

Resultatet i studien indikerar att kvinnorna har erfarenheter av att ha blivit reducerade till 

stereotypen hypersexuell svart kvinna och arg svart kvinna. Föreställningen om svarta kvinnors 

översexualitet manifesterades exempelvis i sexuella förfrågningar där män uttryckte sig på ett 

sådant sätt som kvinnorna upplevde enbart handlade om att vilja ha sex med en svart kvinna för 

att ha ”provat det”. Antagandet menade respondenterna har sin grund i uppfattningen om att 

samlag med en svart kvinna är annorlunda i jämförelse med andra kvinnor, eftersom svarta 

kvinnor ses som styrda av sina sexuella impulser. Denna föreställning bidrog till att kvinnorna 

upplevde att de sågs och blev bemötta som objekt som existerade för att tillfredsställa andras 

önskningar och behov. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning som visat att svarta 

kvinnor har erfarenheter av sexuella trakasserier baserat på deras utseende (Kalonaityté et al., 

2007; Watson et al., 2012). Avseende stereotypen arg svart kvinna beskrev respondenterna att 

det finns antaganden om att svarta kvinnor har hård framtoning och kan därför uppfattas som 

aggressiva av andra. För flertalet av kvinnorna bidrog det till en försiktighet med att uttrycka 

vissa känslor i sociala sammanhang med rädsla för att bekräfta stereotypen. Antagandet om att 

svarta kvinnor kan ha en hård framtoning kunde även ta sig uttryck i subtila yttranden, till 

exempel berättade en kvinna att hon i nya bekantskaper kan få höra kommentaren att hon till 

personens förvåning faktiskt är en trevlig person. Resultatet i studien kan tolkas som att 

stereotyper om svarta kvinnor fortfarande existerar och är gångbara i samhället (Lewis et al., 

2016; Watson et al., 2012). Studiens resultat går även i linje med tidigare forskning som visat 

att svarta kvinnors erfarenheter av objektifiering kan förstås som en följd av samverkan mellan 

kön och rasism (Essed, 1991; Szymaski & Lewis, 2016).  

I enlighet med tidigare forskning förekom objektifiering i de flesta sammanhang, liksom 

i vardagliga situationer (Kalonaityté et al., 2007). Det framkom i intervjuerna att objektifiering 

kunde inträffa på gatan, i kollektivtrafiken eller i andra sociala sammanhang. För kvinnorna 

bidrog deras erfarenheter av objektifiering till en förhöjd uppmärksamhet på potentiella 

objektifierande situationer. Resultatet går i linje med tidigare forskning (Watson et al., 2012) 

och teori (Fredrickson & Roberts, 1997) som menar att en följd av objektifiering är en ökad oro 

kring kroppslig integritet. Den ökade vaksamheten resulterade för många i att även tolka 

neutrala budskap, exempelvis blickar, som negativt laddade. Det förefaller som att det för 

kvinnorna är mentalt utmattande att vara på sin vakt och inte veta när, var och hur de kommer 

att bli utsatta för objektifiering. Ytterligare en tolkning är att vaksamheten fungerar som en 
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strategi mot potentiellt objektifierande situationer genom att i mötet med andra personer 

bedöma huruvida det finns en risk för att bli utsatt för objektifiering.  

Utöver objektifiering av den svarta kvinnokroppen var det även vanligt förekommande 

att kvinnorna identifierades med fördomen om att svarta kvinnor saknar intelligens och 

kompetens. Denna fördom mötte de främst på sina arbetsplatser och lärosäten. Tidigare 

forskning inom ämnesområdet har inte uttryckligen undersökt detta, däremot har liknande 

resultat framkommit som bland annat visat att svarta kvinnor utifrån stereotypa föreställningar 

negligerats och osynliggjorts i vissa kontexter (Lewis et al., 2016). Respondenterna redogjorde 

för olika former av mikroaggressioner som hade sin grund i fördomar om svarta kvinnor (Nadal 

et al., 2015; Sue et al., 2007). De beskrev bland annat att kunder ofta undviker att ta kontakt 

med icke-vit personal eller att personer gör antaganden om att de inte kan tala flytande eller 

korrekt svenska baserat på deras utseende.  

Enligt objektifieringsteorin är en konsekvens av objektifiering att individen intar ett yttre 

perspektiv på sin kropp och börjar granska, värdera och ändra sitt utseende utifrån vad andra 

ska tycka och uppskatta istället för hur kroppen känns och fungerar (Fredrickson & Roberts, 

1997; McKinley & Hyde, 1996). Kvinnorna i studien beskrev att de som en följd av sina 

erfarenheter av objektifiering hade fått en ökad kroppsövervakning, vilket även bekräftas av 

tidigare forskning (Buchanan et al., 2008; Moffitt & Szymanski, 2011; Watson et al., 2012). I 

enlighet med objektifieringsteorin (Fredrickson & Roberts, 1997) och tidigare forskning 

(Barzoki et al., 2018) resulterade den ökade kroppsövervakningen i att ett par kvinnor hade 

utvecklat ett missnöje med sin kropp och sitt utseende. Respondenterna berättade att ju mer 

fokus de la på sina kroppar, desto större missnöje upplevde de med sitt utseende. Flertalet av 

kvinnorna beskrev att de i tidig ålder blivit medvetna om sina kroppar genom kommentarer som 

påtalade att deras utseenden avvek från normen i samhället. För samtliga bidrog det, utöver 

ökad kroppsövervakning, även till en önskan att passa in och se ut som andra i sin omgivning.  

Tidigare forskning har visat att svarta kvinnors kroppsmissnöje även kan vara riktat mot 

hudfärg (Buchanan et al., 2008). Resultatet i föreliggande studie bekräftar till viss del tidigare 

forskning avseende upptagenhet med sin hudfärg. Respondenterna beskrev att upptagenheten 

med hudfärgen var påtaglig när de var yngre. Missnöjet med den svarta kroppen bidrog bland 

annat till att en respondent hade planer på att genomföra skönhetsingrepp för att få ansiktsdrag 

som är mer europeiska. Det bekräftas av tidigare forskning som visat att kvinnor med en hög 

grad av kroppsövervakning också är mer troliga att ha en positiv attityd gentemot förändringar 

och korrigeringar av sitt utseende (Calogero et al., 2010; Moffitt & Szymanski, 2011). I 

resultatet framkom även att kroppsmissnöjet för ett par informanter bidrog till förändrade 
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matvanor och en ökad kontroll över deras matintag. Den ökade kontrollen ledde till utveckling 

av ätstörning hos några kvinnor, detta i enlighet med tidigare forskning som visat att ätstörning 

kan vara en konsekvens av objektifiering (Noll & Fredrickson, 1998). Att vissa respondenter 

utvecklade ätstörning samt att ha en kropp som inte motsvarar idealen i samhället kan tänkas 

gå ihop med en minskad förmåga att uppfatta inre kroppsliga signaler (Fredrickson & Roberts, 

1997). Ett yttre perspektiv på kroppen tycks således kunna resultera i en minskad förmåga att 

uppmärksamma alternativt undertrycka känslor av hunger med förhoppning att uppnå 

kroppsidealen (Moffitt & Szymanski, 2011; Watson et al., 2012). Vidare beskrev kvinnorna i 

studien att det idag är en trend att anamma olika delar av den svarta kulturen, däribland att fylla 

sina läppar och ha särskilda hårfrisyrer. Detta väckte en reaktion bland kvinnorna som 

problematiserade att icke-svarta kvinnor kan dra fördelar av att se svarta ut, men att de inte är 

införstådda med konsekvenserna som kan följa av att vara svart kvinna i ett vitt samhälle. Att 

icke-svarta kvinnor iklär sig en kultur som inte är deras kan uppfattas som att svarta kvinnors 

erfarenheter av diskriminering baserat på utseende förminskas och osynliggörs (Sue et al., 

2007).  

En av arenorna där objektifiering kan förekomma, utöver i interpersonella möten, är via 

media (Fredrickson & Roberts, 1997). Respondenterna beskrev att svarta kvinnor avbildas med 

begränsade egenskaper som att exempelvis vara aggressiva, ointelligenta eller ha en överdriven 

sexualdrift. Kvinnorna i studien beskrev att medias skildring av svarta kvinnor bidrar till en 

uppfattning i samhället om att svarta kvinnor är och ser likadana ut. Vidare berättade flertalet 

kvinnor att de, främst när de var yngre, exponerades för västerländska utseendeideal via media. 

Ett flertal kvinnor beskrev att det resulterade i att de internaliserade kroppsidealen som 

förmedlades genom media, vilket påverkade deras kroppsuppfattning och bidrog för många till 

ett kroppsmissnöje. Tidigare forskning har visat att objektifierande medier kan ha en negativ 

inverkan på kvinnors kroppsuppfattning (Aubrey, 2006). Resultatet i föreliggande studie kan 

därför tolkas som att svarta kvinnor, utöver att bli påverkade av objektifierande medier, också 

kan påverkas av medias bristfälliga representation av kvinnor. Att ha en kropp som inte 

motsvarar normen och idealen i samhället hade för en respondent bidragit till att hon idag har 

diagnostiserad ångest och depression, vilket enligt tidigare forskning och teori kan vara en 

potentiell konsekvens av objektifiering (Fredrickson & Roberts, 1997; Tiggemann & Kuring, 

2004).   

I enlighet med tidigare forskning beskrev flertalet kvinnor att de har på sig klädesplagg 

som inte framhäver deras kroppsformer för att undkomma objektifiering (Chmielewski, 2017). 

För kvinnorna innebar det att de inte alltid kunde klä sig så som de önskar, men att det medförde 
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större konsekvenser för deras mående att möta objektifierande blickar och kommentarer. En 

respondent beskrev att hon inte längre kan hantera kommentarer och blickar på sin kropp utan 

att må sämre över sitt utseende. För henne bidrog det till att hon önskade att klä sig i mer luftiga 

plagg. Val av klädesplagg kan tolkas som en anpassning till en situation som kvinnorna 

upplever att de inte har kontroll över och således gör anpassningar för att minska risken för att 

objektifieras. Ytterligare följder var att ett par kvinnor stylade sitt hår på ett särskilt sätt för att 

undgå kommentarer och otillåten beröring på håret. Det tycks som att respondenterna har hittat 

strategier för att undkomma objektifiering, trots att det innebär vissa begränsningar i deras liv.  

Resultatet i studien indikerade att extern bekräftelse av utseendet kunde bidra till ett 

förhöjt självförtroende. Det går i linje med tidigare presenterad forskning (Breines et al., 2008; 

Sáez et al., 2019). Ett par respondenter berättade att objektifiering kunde höja deras 

självförtroende och få dem att uppfatta sig som mer attraktiva, men det var dock kortvarigt och 

för stunden. En kvinna berättade till exempel att hon förr kunde söka sig till kontexter där hon 

visste att hon skulle bli objektifierad. Även om hon inte mådde bra av det efteråt var behovet 

av extern bekräftelse större. En tolkning av resultatet kan vara att kvinnorna, trots vetskapen 

om de negativa effekterna av objektifiering, såg sitt självvärde utifrån sitt utseende. Det kan 

vara en förklaring till varför vissa individer får ett ökat självförtroende vid objektifiering, 

medan andra inte får det. Ytterligare en förklaring kan vara att kvinnorna sedan barndomen har 

fått höra kommentarer om att deras svarta kroppar avviker från normen och att de därigenom 

fick bekräftelse från andra att svarta kroppar är attraktiva.  

Ett område som objektifieringsteorin och tidigare forskning inte undersökt lika 

omfattande är vilken påverkan som objektifiering kan ha på relationer (Watson et al., 2012). 

Däremot finns viss forskning på området som visat att en konsekvens av objektifiering kan vara 

försämrade och/eller förändrade relationer (Moffitt & Szymanski, 2011; Watson et al., 2012). 

I intervjuerna framkom det att respondenterna hade sorterat bland sina vänner och umgicks inte 

i lika stor utsträckning eller alls med personer som de upplevde inte fanns som stöd eller visade 

förståelse efter diskriminerande handlingar. Kvinnorna beskrev även en försiktighet vid dejting 

och i nya bekantskaper. De berättade att de inte kunde lita fullt ut på personernas intentioner. 

För kvinnorna hade deras erfarenheter bidragit till en ökad vaksamhet i närvaro av framförallt 

vita män. Tidigare forskning bekräftar att kvinnor som en följd av sina erfarenheter kan inta en 

försiktighet i närvaro av män (Moffitt & Szymanski, 2011; Watson et al., 2012). 

Resultatet i studien indikerade att kvinnorna hade olika strategier för att hantera 

objektifiering. Respondenterna uttryckte betydelsen av ett tryggt och stöttande nätverk där de 

kunde dela med sig av sina upplevelser. Att sätta ord på det de har varit med om beskrevs som 
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hjälpsamt för att hantera påfrestningarna som objektifiering innebar, vilket är i enlighet med 

tidigare forskning (Spates, Evans, Watts Clarvon, Abubakar & James, 2019; Watson et al., 

2012). Det tycks även som att kvinnornas strategier går ihop med den upplevda möjligheten för 

kontroll. Respondenterna beskrev att de på sociala medier har möjlighet att välja vilka konton 

de vill följa respektive inte följa, på så vis kan de anpassa sitt innehåll på sociala medier. Det 

kan tolkas som att vissa kvinnor är medvetna om att de blir påverkade av ett visst innehåll och 

därför aktivt avstår från att exponeras för det. Ytterligare en form av kontroll som kvinnorna 

beskrev var att utmana stereotypa antaganden och föreställningar om svarta kvinnor för att slå 

hål på fördomarna. En tolkning är att kvinnorna genom detta handlingssätt tar kontroll över 

situationen för att försöka påverka omständigheterna och åstadkomma en förändring. Slutligen 

tycks utveckling av olika strategier också ha sin grund i personlig utveckling. Att bli mer trygg 

i sig själv och i sin identitet som svart kvinna tycks ha inneburit att objektifierande händelser 

inte påverkar kvinnorna i lika stor omfattning, vilket överensstämmer med tidigare forskning 

(Watson et al., 2012). En förklaring till det kan vara ålder och att kvinnorna påverkades mer av 

sin omgivning och av de ideal som förmedlades via media och i samhället under tonårstiden. 

Sammantaget visade resultatet i föreliggande studie att samtliga intervjuade kvinnor har 

erfarenheter av att ha blivit betraktade och behandlade som objekt. Kvinnornas erfarenheter av 

objektifiering har skett mot bakgrund av patriarkala samhälleliga strukturer samt stereotypa 

föreställningar och fördomar om svarta kvinnor. Det förefaller som att den svarta kroppen har 

betydelse för hur svarta kvinnor blir bemötta, betraktade och behandlade av andra. Föreliggande 

studie har genomförts i Sverige, men resultatet överensstämmer med internationell forskning 

inom ämnesområdet. Resultatet i studien bidrar till den begränsade forskningen avseende svarta 

kvinnors erfarenheter och upplevelser av objektifiering. Vidare belyser resultatet i studien 

vikten av att förstå svarta kvinnors upplevelser utifrån intersektionen mellan kön och 

ras/etnicitet för en bättre och djupare förståelse för deras erfarenheter. 

 

Praktiska implikationer 

Sammantaget stödjer resultatet i studien tidigare forskning och teori inom ämnesområdet. I 

enlighet med tidigare forskning bekräftar föreliggande studie att olika maktordningar samspelar 

och skapar komplexa erfarenheter som påverkar svarta kvinnors levnadsvillkor. 

Resultatet i studien pekar på vikten av ökad kunskap om och förståelse för hur rasism och 

sexism samverkar och påverkar svarta kvinnor. Studien är relevant både utifrån ett individ- och 

samhällsperspektiv. På samhällsnivå kan man utifrån ett normkritiskt perspektiv synliggöra, 

ifrågasätta och förändra strukturer och normer, bland annat genom att ifrågasätta medias 
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framställning av kvinnor och kvinnokroppar. Vidare bör normkritiskt arbete vara en 

obligatorisk del av undervisningen på lärosäten för att uppmärksamma vilka normer och 

strukturer som möjliggör objektifiering av svarta kvinnor. Ökad kunskap och kännedom om 

hur olika kombinationer av förtryck och diskriminering samverkar kan medvetande- och 

synliggöra diskriminerande handlingar och således bidra till att individens upplevelser på ett 

bättre sätt bekräftas av omgivningen.  

Vidare är resultatet i föreliggande studie även relevant utifrån ett hälso- och 

sjukvårdsperspektiv. Inom hälso- och sjukvården är likvärdigt bemötande en faktor för att 

bedriva en jämlik vård. Därför anses det vara av vikt att arbetsgivare erbjuder 

kompetensutveckling samt att vårdpersonal fördjupar sig i och utvecklar sin egen kunskap inom 

området. Rätt kunskap är centralt för att vårdpersonal ska kunna göra korrekta bedömningar 

och erbjuda god vård. Följderna av bristfällig kunskap kan exempelvis innebära att svarta 

kvinnors upplevelser förminskas eller att de hamnar i en undervisande roll i sin vårdkontakt, 

vilket kan tänkas påverka förtroendet för vården och viljan att söka vård. I det psykologiska 

arbetet kan psykologen utöver att utveckla sin egen kunskap och kompetens inom området, 

även hjälpa svarta kvinnor att utveckla förhållningssätt och strategier vid objektifiering.   

 

Metoddiskussion 

Den föreliggande studien syftade till att få en ökad kunskap om och förståelse för svarta 

kvinnors upplevda erfarenheter av objektifiering. Eftersom intresset låg i att undersöka 

individens subjektiva upplevelser valdes kvalitativ metod. Datamaterialet samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer, vilket är den vanligaste metoden för datainsamling vid kvalitativ 

metod och lämpar sig väl när människors subjektiva upplevelser och tankar skall studeras 

(Langemar, 2008).  

Studiens deltagare rekryterades utifrån ett ändamålsenligt- och tillgänglighetsurval 

utifrån förutbestämda kriterier via annonsering i en sluten grupp på Facebook och genom 

delning av vänner. Det kan innebära vissa begränsningar att information om studien enbart 

delades i en sluten Facebook-grupp, eftersom andra potentiella deltagare ur populationen inte 

kunde nås (Wilson & MacLean, 2011). Samtidigt var det i ett forum där delar av målgruppen 

kunde anträffas, vilket också kunde säkerställa att ett godtagbart antal deltagare kunde uppnås. 

Vidare är det möjligt att de kvinnor som deltog i studien tillhör en grupp av svarta kvinnor som 

har reflekterat mer kring de frågor som föreliggande studie har berört. Huruvida det kan ha haft 

en inverkan på resultatet och deltagarnas representativitet är dock svårt att bedöma. 

Informanterna är uppvuxna och bosatta i olika delar av Sverige. Den geografiska bredden kan 



 35 

ha inneburit skilda erfarenheter kvinnorna emellan, men innebar även en möjlighet att fånga in 

fler olika upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004).  

Storleken på urvalet ansågs passande med hänsyn till studiens syfte och förutsättningar. 

Intervjumaterialet från de sju informanterna bedömdes ligga till grund för att besvara studiens 

frågeställning utifrån mättnad, vilket bekräftades genom att ingen ny information uppkom i de 

senare intervjuerna (Langemar, 2008). Ett par av intervjuerna genomfördes via videolänk. En 

informant föredrog intervju via videolänk och för de andra fanns inte möjlighet att välja 

eftersom de tog kontakt efter att infektionssjukdomen covid-19 brutit ut i Sverige. Med 

anledning av det kunde enbart intervju via videolänk erbjudas. Det kan tänkas att 

videointervjuerna bidrog till mindre möjlighet till eftertanke för respondenterna, då delar av 

den icke-verbala kommunikationen inte uppmärksammades lika tydligt av intervjuaren. Trots 

det bedömdes det inte haft en stor inverkan på intervjuerna eller kontakten mellan intervjuare 

och respondent. De fysiska intervjuerna genomfördes på caféer eller på informantens 

arbetsplats utifrån deras önskemål om plats. Langemar (2008) menar att intervjuer ska 

genomföras på en plats där informanten känner sig trygg för att främja ett öppet och avslappnat 

klimat. Samtidigt bör plats för intervju främst vara ostörd. Det höga bakgrundsljudet på två av 

caféerna och andra personers närvaro kan tänkas ha haft en inverkan på respondentens och 

intervjuarens öppenhet och koncentration (Braun & Clarke, 2013).  

Vid intervjutillfället redogjordes en definition av objektifiering, vilket var den definition 

som föreliggande studie har utgått från. Anledning till varför begreppet redovisades var för att 

minska eventuell begreppsförvirring. Definitionen överensstämde med deltagarnas uppfattning 

av begreppet. Intervjuguiden innehöll både öppna och riktade frågor. I vissa frågor fanns det 

även exempel, till exempel i frågan ”Vilken form av objektifiering är du vanligtvis med om? T 

ex blickar, kommentarer, ovälkomna närmanden”. Det finns en risk att exemplen som följde av 

frågorna blev ledande och påverkade informanternas svar. Huruvida det kan ha haft en inverkan 

på resultatet är svårt att bedöma. Författaren upplevde dock att respondenterna pratade fritt och 

uppriktigt utifrån de frågor som ställdes. Vidare innehöll intervjuguiden frågor som berörde 

ämnen som kunde väcka tankar och känslor avseende deltagarnas erfarenheter av objektifiering. 

Trots ämnets potentiella känslighet verkade det som att informanterna inte upplevde obehag. 

Ingen deltagare avbröt intervjun eller avstod från att besvara frågor. Under intervjuerna 

efterföljdes de etiska riktlinjerna och i rollen som intervjuare var författaren följsam och 

empatisk i och med längden på intervjuerna.  

Intervjumaterialet analyserades med en tematisk analys med hänsyn till dess flexibilitet 

och lämplighet för noviser inom kvalitativ forskning (Braun & Clarke, 2006). Vidare är 
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tematisk analys en analysmetod som används i stor utsträckning inom kvalitativ forskning 

(Braun & Clarke, 2006). Under processens gång har författaren gått fram och tillbaka mellan 

de olika stegen för att få fram ett noggrant utarbetat resultat (Braun & Clarke, 2006; Graneheim 

& Lundman, 2004). I analysprocessen användes en induktiv ansats. Författaren fick därför 

försöka frångå sin förförståelse utifrån tidigare forskning och teori. Det innebar en viss 

utmaning eftersom både bakgrund och intervjuguide hade utformats i enlighet med tidigare 

forskning och teori inom ämnesområdet. Intervjumaterialet analyserades semantiskt, vilket 

innebär att underliggande betydelser i respondenternas svar inte togs med i analysen. Det kan 

ha inneburit att ett visst djup har gått förlorat när icke-verbal kommunikation inte inkluderades 

och analyserades i det transkriberade intervjumaterialet (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare 

anses kategorierna och temana i det sammanställda resultatet täcka datamaterialet, vilket 

exempelvis har styrkts genom val av citat från informanterna (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i resultatet ombads en kurskamrat ta del av två 

avidentifierade intervjuskrifter för att kontrollera att framtagna kategorier och teman kunde 

förankras i datamaterialet.  

Författaren identifierar sig som kvinna och är i samma åldersspann som informanterna. 

Det kan ha bidragit till ett mer avslappnat och öppet klimat, samt att deltagarna kände sig mer 

bekväma med att uttrycka sina tankar och upplevelser. Att författaren själv har erfarenheter av 

objektifiering bidrog till en öppenhet och nyfikenhet som välkomnade informanternas 

upplevelser. Författaren eftersträvade dock en neutral och icke-värderande hållning i mötet med 

informanterna.  

 

Framtida forskning 

Utifrån föreliggande studie och tidigare forskning inom ämnesområdet är det tydligt att fler 

studier behövs för att få en ökad förståelse för och kunskap om svarta kvinnors upplevelser av 

objektifiering. I framtida forskning kan det vara angeläget att undersöka individer som närmar 

sig vuxenblivande, eftersom tonåringar kan tänkas bli mer påverkade av sin närmaste 

omgivning och av de ideal som finns i media och i samhället i stort. Det kan även vara intressant 

att jämföra olika åldersgrupper och undersöka om resultatet överensstämmer med de 

intervjuade kvinnorna avseende att de med åldern har blivit bättre på att hantera objektifiering. 

I föreliggande studie undersöktes svarta kvinnors upplevelser av objektifiering och för 

framtida forskning kan det vara intressant att studera hur andra sociala identiteter samverkar 

och tar sig uttryck. Resultatet i studien indikerade att objektifiering kan riskera att skapa 
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försämrade relationer. Baserat på studiens resultat hade det varit intressant att utforska mer 

ingående vilken påverkan som objektifiering kan ha på relationer.  

Vidare indikerade resultatet att svarta kvinnor har ett flertal strategier för att hantera och 

minska följderna av objektifiering. Att utforska mer djupgående vilka dessa är kan vara 

intressant för framtida forskning. Det kan även vara av intresse att undersöka hur svarta kvinnor 

utvecklat dessa strategier över tid, vilket kan ge vägledning i det stöd som svarta kvinnor kan 

behöva i tonåren och som unga vuxna. Avslutningsvis, för att öka förståelsen för hur svarta 

kvinnors upplevelser skiljer sig från upplevelsen inom andra grupper av kvinnor skulle det även 

vara intressant med jämförande studier. 
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 I 

Bilaga I 

 
 
Till dig som identifierar dig som svart kvinna i ålder 22–32 år  
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie  
 
Studiens syfte är att undersöka svarta kvinnors upplevda erfarenheter av objektifiering. Få 
studier har hittills fokuserat på att undersöka svarta kvinnors upplevelser. Genom detta hoppas 
jag kunna bidra till en ökad förståelse för och kunskap om svarta kvinnors upplevelser av 
objektifiering.  
 
Jag söker deltagare som identifierar sig som svart kvinna mellan 22–32 år. Medverkan innebär 
en individuell intervju på en plats som passar dina önskemål i Göteborg, Stockholm, Malmö, 
Kalmar eller Växjö under mars månad. Intervjun beräknas ta mellan 60–90 minuter. Det är helt 
frivilligt att medverka i studien. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. Samtycke presenteras skriftligt och ges via underskrift vid intervjutillfället.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagare och transkriberas. Materialet från 
intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt. De kommer att förvaras så att 
inga obehöriga kan ta del av dem. Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i 
examensarbetet. Citat kommer att förekomma, men ingen intervju kommer återfinnas i sin 
helhet i det färdiga examensarbetet. När arbetat är färdigt kommer allt material att förstöras och 
kvar blir examensarbetet som kommer att publiceras i DiVA – en öppen databas för alla.  
 
Jag heter Kajin Revend och läser psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Som ett 
sista moment i utbildningen ingår att skriva ett examensarbete, vilket är anledningen till att 
denna intervjustudie kommer att göras.  
 
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig!  
 
Växjö 2020-XX-XX 
 
 
Studerande:    Handledare: 
Kajin Revend   Caroline Johansson 
Telefon: 073-XXXXXXX   Universitetslektor 
Mail: xxxxxxx@student.lnu.se  Mail: xxxxxxx@lnu.se   
 
 



 II 

Bilaga II 

  
Kod nr __________ 

 
Skriftligt, informerat samtycke i kvalitativ intervjustudie om svarta kvinnors upplevda 
erfarenheter av objektifiering.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och samtycke är inte bindande. Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan angivning av skäl. Intervjun kommer att spelas in med ljud och sedan 
transkriberas (allt prat skrivs ut ordagrant). Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
Dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem och inga 
personuppgifter kommer att kunna kopplas till materialet. Citat från intervjuerna kommer att 
förekomma i uppsatsen, men inga intervjuer kommer att återfinnas i sin helhet. Efter fullbordad 
uppsats kommer allt material att förstöras. Uppsatsen kommer att behandlas vid ett seminarium 
och därefter publiceras i DiVA, en databas som är öppen för alla.  
 
Om du under eller efter intervjun önskar att något du sagt tas bort, säg till. Dessa kommentarer 
kommer då att tas bort.  
 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 
 
 
 
__________________________ 
Ort, Datum 
 
 
__________________________ 
Underskrift 
 
 
__________________________ 
Namnförtydligande 



 III 

 
Bilaga III 

 
Kod nr __________ 

 
Bakgrundsinformation 
 
Ålder: 
 
Uppväxt i (land, stad): 
 
Sysselsättning: 
 
Utbildningsnivå (gymnasial/eftergymnasial): 
  



 IV 

Bilaga IV 
Intervjuguide  
 
Information 
Ge blankett om skriftligt samtycke och blankett om bakgrundsfrågor. 
 
”Jag går sista året på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och studien görs 
som en del av mitt examensarbete. Studiens syfte är att undersöka svarta kvinnors upplevda 
erfarenheter av objektifiering. Dina svar kommer att avidentifieras och personliga uppgifter 
kommer att skyddas så att ingen obehörig får tillgång till dem. Intervjun beräknas att ta cirka 
60–90 minuter och kommer att spelas in. Du får när som helst avbryta intervjun utan att 
förklara varför. Har du några frågor innan vi sätter igång?” 
 
Inledning 
Vad tänkte du om ämnet när du läste eller hörde om den här studien och vad den handlar om?  
 
Objektifiering 
Förklara studiens definition av objektifiering:  
”Objektifiering betyder att en person förminskas till att ses eller behandlas som ett objekt än 
en handlade aktör med tankar och känslor. Objektifiering kan vara allt från subtila handlingar 
som blickar och kommentarer, men också mer extrema former till exempel närmanden eller 
sexuella trakasserier. Objektifiering kan ske i samspel med andra personer eller via media 
genom till exempel film och reklam.”  
 
Uppmuntra deltagaren att tänka brett när vi pratar om objektifiering.  
 
*Sätt igång ljudupptagare*  
 
Kan du så detaljerat som möjligt berätta om dina erfarenheter som svart kvinna i förhållande 
till objektifiering?  
 
Vilken form av objektifiering är du vanligtvis med om? T ex blickar, kommentarer, 
ovälkomna närmanden 
 
Har du någon eller några erfarenheter som sticker ut mest? 
Följdfråga: Av vilken anledning tror du att denna erfarenhet sticker ut mest?  
 
Vad brukar din reaktion vara när du blir objektifierad? 
Följdfrågor: Skiljer det sig åt beroende på vad det är för typ av objektifiering?  
 Hur hanterar du situationer där du blir objektifierad? 
 
Tror du att du som svart kvinna får möta en annan form av objektifiering än andra kvinnor?  
Följdfråga: Om ja, på vilket sätt? 



 V 

Hur påverkar objektifiering dig?  
Följdfrågor: Har dina erfarenheter av objektifiering ändrat dig på något sätt? 
 Om ja, på vilket sätt? 
 
Vilken påverkan har dina upplevelser haft på din/-a…  

… psykiska hälsa? (t ex ångest, skam) 
… relationer? 

 
Upplever du att dina erfarenheter av objektifiering har påverkat hur du ser på dig själv? 
Följdfrågor: Om ja, hur och på vilket sätt? 

Om nej, vad tror du det beror på?  
 
Upplever du att du till följd av dina erfarenheter har fått ett annat perspektiv på ditt utseende, 
mer specifikt att du ser på dig själv utifrån vad andra ska tycka och uppskatta?  
 
Har det funnits tillfällen där du har varit mer fokuserad på hur din kropp ser ut än hur den 
känns och fungerar? 
 
Upplever du att du blir objektifierad i de flesta situationerna eller enbart i särskilda miljöer?  
Följdfrågor: I vilken/vilka typ/-er av miljö/-er eller situation/-er förekommer detta mest?  

 Har det påverkat din känsla av trygghet när du är i en särskild kontext?  
Undviker du att besöka platsen? 

 Om nej, gör du något särskilt när du går dit? 
   
Har du haft någon positiv erfarenhet av att ha blivit objektifierad?  
Följdfrågor: Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, vad tror du det beror på?  
 
Upplever du att medier skapar och upprätthåller utseendeideal?  
Följdfrågor: Om ja, på vilket sätt? 

Vilka typer av ideal stöter du på? 
 
Upplever du att massmedia och sociala medier har haft en inverkan på dina upplevelser? 
Följdfrågor: Om ja, på vilket sätt? 
 Hur påverkas du av bilden? Positivt/negativt? 
 
Har din syn på din kropp ändrats till följd av dina erfarenheter av objektifiering?  
Följdfrågor: Om ja, på vilket sätt? Positivt/negativt? 
 Om nej, vad tror du det beror på? 
 
Upplever du att du har blivit mer uppmärksam på ditt yttre till följd av dina erfarenheter av 
objektifiering? 
Följdfråga: Om ja, på vilket sätt? Positivt/negativt?   
 



 VI 

Upplever du att du påverkas av medias framställning av kvinnokroppen?  
Följdfråga: Om ja, på vilket sätt? 
 Om nej, vad tror du det beror på? 
 
Upplever du att du jämför dig med andras kroppar till följd av dina erfarenheter av 
objektifiering?  

- Om ja, vilka jämför du dig med?  
- När och hur jämför du dig?  

Följdfråga: På vilket sätt?  
- Upplever du att jämförelsen har påverkat hur du ser på din kropp?  

Följdfråga: Om ja, på vilket sätt?  
 
Har du till följd av dina erfarenheter av objektifiering förändrat något i din livsstil? T ex kost, 
träning, kosmetikaanvändning, kläder 
Följdfråga: Om ja, på vilket sätt? 
 Om nej, vad tror du att det beror på?  
 
Upplever du att du som svart kvinna kan vara med om negativt bemötande i ditt vardagliga 
liv? T ex kommentarer, blickar, frågor eller beteenden av diskriminerande karaktär  
 
Har du varit med om att bli tillskriven särskilda egenskaper för att du är en svart kvinna? T ex 
exotisk och spännande  
Följdfråga: Om ja, kan du berätta mer?  
 
Övrigt 
Finns det något du vill berätta om, som jag har missat att fråga? 
 
Följdfrågor: 
Kan du berätta mer? 
Hur menar du då? 
Vill du utveckla det? 
Hur upplevdes det? 
Hur påverkas du av det? 
Har du något exempel? Har du fler exempel?  
Övriga frågor utifrån informantens svar  
 
Avslut av intervju 
Tacka för deltagande och informera om att personen kan höra av sig om det uppstår frågor. 
Fråga om jag får höra av mig och om informanten vill ta del av studien när den är färdig. 
 

 

 


