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Abstract  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka idéer om ras och kön som är kopplade till svarta 

kvinnors förhållande till sitt hår. Empirin består av intervjuer. Fyra svarta kvinnor har deltagit i en 

fokusgrupp och fyra andra i separata djupintervjuer. Utifrån detta material har jag genom att 

anlägga postkolonial teori samt svart feministiskt teori undersökt vilka betydelser familj, plats och 

idén om ”kvinnlighet” har för svarta kvinnors förhållande till sitt hår. Undersökningen har visat att 

huruvida familjemedlemmarna är vita eller inte har en betydande påverkan vad gäller svarta 

kvinnors förhållande till sitt hår. Likaså har platser såsom ort påverkat deras syn håret. Till exempel 

visar materialet att informanter som växt upp i områden där majoriteten är icke-vita inte känt sig 

annorlunda i förhållande till sin nära omgivning, något som informanterna som växt upp i ”vita” 

områden känt. Dessutom visar materialet att viljan att ha ”långt och platt hår” på många sätt är 

kopplad till det ”kvinnliga idealet”. Ett ideal som svarta kvinnor genom att rakpermanenta håret 

försöker att anamma.  

Nyckelord: svart, kvinna, afrohår, genus, ras, kön, postkolonial teori, svart feminism  



Innehållsförteckning   
1. Inledning 1 

1.1 Syfte och frågeställning 2 

2. Teoretiska utgångspunkter 2 
2.1 Svart feminism  2 

2.2 Postkolonial feministisk teori 4 

2.3 Centrala begrepp 6 

3.  Tidigare forskning 8 
3.1 Internationell forskningen på rasifieringsprocesser och svarta kvinnors hår  8 

3.2 Svensk forskning på rasifieringsprocesser och svarta kvinnors hår 9 

4. Metod och material  11 
4.1 Kvalitativ intervjumetod 11 

4.2 Urval  12 

4.2.1 Presentation av informanter 13 

4.3 Datainsamling  14 

4.4 Analysprocess 16 

5. En postkolonial analys av svarta kvinnors förhållande till sitt hår  17 
5.1 Hår är inte bara hår 17 

5.2 Familjen är allt  19 

5.3 Om platsens betydelse för svarta kvinnors förhållande till sitt hår  25 

5.3.1 Stadsdelar  25 

5.3.2 Sverige och den Andre  26 

5.3.3 Säkra platser  29 

5.4 Om ”kvinnlighetens” betydelse för svarta kvinnors förhållande till sitt hår 31 

6. Avslutning  34 
6.1 Slutdiskussion 34 

6.2 Vidare frågeställningar  36 

7. Käll- och litteraturhänvisning 36 
7.1 Tryckta källor 36 

7.2 Otryckta källor   40 

8. Bilaga 1: Intervjuguide 41



1. Inledning 
Den svarta kvinnans revolution pågår i denna stund i Sverige. Ett uppvaknande på väg att 
omdefiniera svart femininitet i Sverige exploderar. Svarta kvinnor intar det offentliga 
rummet och berättar om våra erfarenheter av multipla förtryckande maktstrukturer. Vi gör 

anspråk på det offentliga rummet, och säger vår mening.  1

Så skriver Victoria Kawesa i ”En hyllning till alla svarta feminister i Sverige” publicerad i 

Feministiskt Perspektiv hösten 2015. Texten är en hyllning till svarta feminister i Sverige och 

publicerades efter det att Black Vogue anordnat ett evenemang på Södra teatern i Stockholm där ett 

hundratal svarta kvinnor samlats för att hylla sig själva och den svarta gemenskapen. Som Kawesa 

gör gällande har svarta feminister börjat att ta allt större plats i det offentliga rummet. Våren 2014 

startades instagramkontot @SvartKvinna. Drygt ett år senare har Svart Kvinna blivit bok.  2

Samtidigt skapas allt fler forum gjorda av svarta kvinnor för svarta kvinnor. Forum där svarta 

kvinnor har möjlighet att dela med sig av erfarenheter och upplevelser samt organisera sig.  

Samtidigt rapporterar BRÅ att antalet afrofobiska hatbrott mellan 2008 och 2014 har ökat med 41 

procent.  På Afrosvenskarnas riksförbunds hemsida går det att läsa ”afrosvenskar drabbas mer än 3

andra grupper i Sverige av ökande diskriminering, främlingsfientlighet och rasism”.  De rasistiska 4

strukturer som existerar i Sverige är ett resultat av vårt koloniala arv. Det är först efter att vi förstått 

detta och kritiskt börjat att granska och synliggöra de maktstrukturer som finns i samhället som vi 

kan upphäva de maktstrukturer som diskriminerar och förtrycker människor baserat på deras 

rastillhörighet. Det är därför jag i denna uppsats med ämnar att undersöka hur svarta kvinnor 

förhåller sig till sitt hår och vilka föreställningar om ras och kön som ligger till grund för detta 

förhållande. Diskussionen om svarta kvinnors hår kan tyckas banal i förhållande till rasism. Men 

som Grada Kilomba gör gällande i Plantation Memories stigmatiserades svartas hår för att 

legitimera slaveriet.  Under slaveriet var det framförallt håret och inte hudfärgen som användes för 5

 Victoria Kawesa. (2015). ”En hyllning till alla svarta feminister i Sverige”. Feministisk Perspektiv. 20-10-2015. 1

Tillgänglig:  https://feministisktperspektiv.se/2015/10/20/en-hyllning-till-sveriges-svarta-feminister/ (Hämtad: 
07-12-2015).
 Fanna Ndow Norrby. (red.) (2015) Svart Kvinna. Stockholm: Natur & Kultur.2

 Brottsförebyggande rådet.  (2015). Hatbrott 2015. (Rapport 2015:13) Tillgänlig: https://www.bra.se/download/3

18.3f29640714dde2233b1bd975/1438687979405/2015_13_Hatbrott_2014.pdf (Hämtad 08-12-2015), s. 60. 
 Afrosvenskarnas riksförbund ASR. ”Om ASR Riks”.  Afrosvenskarnas riksförbund. Tillgänglig: http://4

www.afrosvenskarna.se/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=27 Hämtad: 13-11-2015. 
 Grada Kilomba. (2010). Plantation Memories. Münster: Unrast Verlag.5
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att visa på svartas inneboende primitivitet.  Att undersöka hur svarta kvinnor förhåller sig till sitt hår 6

blir här ett sätt att synliggöra rasistiska strukturer, något som är nödvändigt för att motverka dem 

och lösa de samhällsproblem som rasismen ger upphov till.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är undersöka hur svarta kvinnors förhållande till sitt hår ser ut och utifrån  

detta se hur detta förhållande är kopplat till ideér om ras och kön. För att uppnå mitt syfte har jag 

utgått ifrån tre centrala teman: familj, plats och ”kvinnlighet”. Frågeställningarna jag ämnar att 

besvara är följande:  

• Vilken betydelse har familjen för svarta kvinnors förhållande till sitt hår?  

• Vilka betydelse har plats för svarta kvinnors förhållande till sitt hår?  

• Vilken betydelse har idén om kvinnlighet för svarta kvinnors förhållande till sitt hår? 

2. Teoretiska utgångspunkter 
2.1 Svart feminism  
Jag har använt mig av postkolonial feministisk teori samt svart feministiskt teori för att besvara 

mina frågeställningar om hur idéer om kön och ras är kopplat till svarta kvinnors förhållande till sitt 

hår. Svart feminism är på många sätt kopplad till postkolonial feminism i och med att teorierna 

kritiserar den hegemoniska vitheten och skapandet av ”den Andre”.  Den svarta feminismen är 7

emellertid  en föregångaren till den postkoloniala teorin där fokuset för den svarta feminismen 

hamnar på just svarta kvinnor. Teoretiker såsom Patricia Collins och bell hooks benämns båda som 

postkoloniala feminister och svarta feminister. Det blir här tydligt att det finns en stark koppling 

mellan de två teorierna och jag tror att de båda kan bidra till en ökad förståelse av svarta kvinnors 

förhållande till sitt hår, samt hur detta förhållande är kopplat till idéer om ras och kön. Varför jag 

inte endast väljer att använda mig av svart feminism som teori är på grund av bristen på teorier som 

sträcker sig utanför USA. Samt på grund av det faktum att svart feminism är en relativt oetablerad 

 Kilomba, s. 73.6

 Kilomba; Patricia Hill Collins. (2000). Black Feminist Thought. New York and London: Routledge, 2a upplg; bell 7

hooks. (2000). Feminist Theory From Margin to Center. London: Pluto Press, 2a upplg.

!2



teori i Sverige. I Black Feminist Thought skriver Patricia Collins om svart feminism och dess 

utveckling. Hon tar bland annat hjälp av Mohanty och pekar på intersektionen mellan ras, klass, 

etnicitet, kön, nation och religion.  Något som visar på den starka kopplingen mellan postkolonial 8

feminism och svart feminism. Mycket fokus ligger emellertid på afroamerikanska kvinnors situation 

vilket gör det svårt att endast använda sig av dessa teorier då svartas situation i Sverige och USA 

skiljer sig åt. Andra postkoloniala tänkare såsom Mohanty, Loomba och Ahmed verkar emellertid 

inte heller inom den svenska akademin. Dessa teoretiker använder sig emellertid av teorier som inte 

endast appliceras på afroamerikaner, utan tredje världens kvinnor eller som i Ahmeds fall icke-vita 

kroppar. Collins tar emellertid upp viktiga aspekter gällde svarta kvinnors villkor, samt hur svart 

feminism ämnar att hitta vägar för svarta kvinnor, likväl som andra förtryckta grupper, att fly och 

överleva förtryckande strukturer.  Dessutom tar hon upp vikten av ”säkra platser” för svarta 9

kvinnor: ”Historically, safe spaces were ’safe’ because they represented places where Black women 

could freely examine issues that concerned us.”  I och med att jag ämnar att analysera betydelsen 10

av plats vad gäller svarta kvinnors förhållande till sitt hår är denna idé om ”säkra platser” för svarta 

kvinnor ett användbart begrepp i min analys.  

bell hooks skriver i Feminist Theory - From Margin to Center om hur vita kvinnor är offer för 

sexism, samtidigt gör rasism det möjligt för de att agera som förtryckare och exploatera svarta.  11

Svarta män är offer för rasism, samtidigt har de möjlighet att använda sig av sexism för att förtrycka 

kvinnor.  Svarta kvinnor har däremot ingen institutionaliserad ”andre” att exploatera.  Därmed 12 13

skiljer sig svarta kvinnors erfarenheter från andra grupper som innehar privilegier. Denna 

erfarenhet, menar hooks, är nödvändig inom feministisk teori för att kritisera dominerande 

maktstrukturer.  I denna uppsats är det svarta kvinnor som kommer till tals, det är de som berättar 14

om sina erfarenheter vad gäller deras hår och hur detta är kopplat till just idéer om kön och ras, 

sexism och rasism.  

 Collins, s. 9.8

 ibid. 9

 Collins, s. 110.10

 hooks (2000), s. 16. 11

 ibid.12

 ibid.13

 ibid. 14
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2.2 Postkolonial feministisk teori 
Frantz Fanon skrev boken Svart hud vita masker och kan sägas vara en av förgrundsfigurerna till 

postkolonialismen.  Fanon har senare kritiserats för att ha varit könsblind. Trots detta så har han 15

emellertid bidragit till den postkoloniala feminismen. I Svart hud vita masker visar Fanon på hur 

svarta i mångt och mycket skapas av den vita och menar på att det enda sättet för svarta personer att 

komma innanför kolonialismens gräns är att bli så vita som möjligt.  16

Postkolonial feministisk teori kan sägas ha utvecklas som en respons på tidigare feministiska 

teoribildningar som länge kritiserats för att utgå ifrån ett vitt medelklassperspektiv.  Postkolonial 17

teori må ha problematiserat svartas ställning i samhället men problematiserade inte frågan om kön, 

utan fokus låg på svarta män. Postkolonial feministisk teori kan därför sägas ha sammanfört de 

olika perspektiven och problematiserar både kön och ras i sin analys. I och med dess teoriutveckling 

så har begreppet dubbel kolonisering myntats.  Detta refererar till kolonisatörernas framställning 18

av kön och deras implementering av könsmaktsordningar i de koloniserade områdena.  19

Feministiska postkoloniala tänkare menar att rasifierade kvinnor inte bara är förtryckta och 

underordnade på grund av deras hudfärg, utan också på grund av det faktum att de är kvinnor.  20

I Feminism utan gränser är den postkoloniala feministen Chandra Talpade Mohantys mest centrala 

texter samlade. Tillskillnad från Fanon belyser hon emellertid flertalet maktordningar och samspelet 

dem emellan. Maktordningar såsom kön, klass och sexualitet, samt visar på hur svarta kvinnor är 

dubbelt kolonialiserade i och med att de är kvinnor men också svarta.  I boken Colonialism/21

Postcolonialism skriver Ania Loomba att vi inte bör se postkolonialism i termer av något som 

kommer efter kolonialismen och därmed är på väg bort, utan som mer flexibel och 

mångfacetterad.  Vad som är viktigt att påpeka är att postkoloniala feminister som till exempel 22

Loomba inte endast trycker på det faktum att länder har varit koloniserade, utan argumenterar även 

 Frantz Fanon. (1952). Svart hud vita masker. Göteborg: Daidalos, (1997). 15

 Michael Azar. (1997). ”Förord”. I  Frantz Fanon, Svart hud vita masker. Göteborg: Daidalos, s. 13.16

 Valerie Bryson. (2003). Feminist political theory. New York: Palgrave Macmillan, 2:a uppl, s. 227.17

 Pia Laskar. (2007). ”Förord”. I Chandra Talpade Mohanty, Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad 18

solidaritet. Stockholm: Tankekraft, s. 10.
 Laskar, s. 10. 19

 Laskar, s. 10; Susanne Johansson & Irene Molina. (2005). ”Kön och ras i rumsliga identitetskonstruktioner”. Ingår i 20

Maktens (o)lika förklädnader. Paulina de los Reyes, Irene Molina & Diana Mulinari (red.) Stockholm: Atalas, s. 262. 
 Laskar, s. 10. 21

 Ania Loomba. (2008). Kolonialism/postkolonialism: En introduktion till ett forskningsfält. Stockholm: Tankekraft, s. 22

16-17.
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att människor än idag är koloniserade. Loomba menar att det är viktigt att se flexibiliteten i 

kolonialismen.  Loomba refererar till Jorge de Alva som menar att vi inte ska se postkolonialism 23

som något beroende av historiska koloniala relationer, just på grund av att människor än idag är 

kolonialiserade.  För att synliggöra att människor än idag är kolonialiserade blir det nödvändigt att 24

använda sig av en poststrukturalistisk angreppsätt för att synliggöra förtrycket av icke-vita kroppar, 

detta genom att se till det faktum att historia är mångfacetterad, att det inte finns en historia, utan 

flera parallella narrativ.  Detta gör det möjligt att inkludera personer i analysen som annars skulle 25

exkluderas då de på grund av kolonialismen har tvångsförflyttats till länder som till exempel USA, 

eller som i detta fall Sverige.  26

I Maktens (o)lika förklädnader visar författarna hur kön, klass och etnicitet skapas i det 

postkoloniala Sverige. I ”Kön och ras i rumsliga identitetskonstruktioner” undersöker Irene Molina 

och Susanne Johansson sexualiserade och rasifierade diskurser. En sexualiserad diskurs definieras 

som en diskurs som innebär att allt som inte går att identifiera med den manliga normen 

nedvärderas.  En rasifierad diskurs exkluderar och nedvärderar det som inte går att identifiera med 27

vithet.  Detta innebär att det som inte går att identifiera med vithetsnormen eller den manliga 28

normen ses som underlägset.  Detta gör att svarta kvinnor blir utsatta för sexualiserade och 29

rasifierade diskurser. Dessa begrepp är i synnerhet användbara för mig då det faktum att jag valt att 

se till svarta kvinnors förhållande till sitt hår, den grupp som utsätts för både rasifierade såväl som  

sexualiserade diskurser.  

En annan postkolonial feminist är Sara Ahmed. I Vithetens hegemoni reflekterar Ahmed kring frågor 

om ras och vithet.  Hon menar bland annat att vithet endast är osynlig för de människor som 30

besitter vitheten. Vithetsstudier gör det osynliga synligt, men för icke-vita kroppar menar Ahmed att 

det handlar om att synliggöra det som redan går att se.   Ahmed visar på hur vithet är ett resultat av 31

en rasifiering som i sin tur skapar förutsättningarna för vad kroppar kan göra.  Ahmed pratar om 32

 Loomba, s. 16-17.23

 ibid. 24

 ibid.25

 ibid. 26

 Johansson & Irene, s. 262.27

 ibid. 28

 ibid. 29

 Sara Ahmed. (2011). Vithetens hegemoni. Hägersten: Tankekraft förlag, 2a upplg, s. 208.30

 ibid, s. 202.31

 ibid, s. 126. 32
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vithet som orientering och menar att rum tar form efter den vita kroppen och tillåter därmed den 

vita kroppen att breda ut sig där.  Då jag ämnar att undersöka platsens betydelse för svarta kvinnors 33

förhållande till sitt hår är orientering ett användbart begrepp då det synliggör vilka kroppar som får 

ta plats och vart.  

2.3 Centrala begrepp 
För att underlätta läsningen har jag valt att närmare förklara några av de begrepp som kommer att 

användas i arbetet. Betydelsen av orden kan skilja sig åt, men jag tänker här redogöra för de 

definitioner jag använder mig av. 

Vithetsnorm: En norm som innebär att det ses som normalt och positivt att vara vit. Detta medför 

att personer som är vita privilegieras i olika sociala, ekonomiska och politiska kontexter emedan 

personer av annan hudfärg diskrimineras för att de avviker från vithetsnormen. I diverse 

mediasammanhang är det framförallt vita kroppar som får synas. Detta gäller även i biologiböcker 

som återfinns på olika grundskolor där kropparna som visas är vita. Ett annat exempel är 

”hudfärgade” strumpbyxor. Trots att dessa strumpbyxor gör anspråk på att vara hudfärgade så är den 

enda hudfärgen som finns beige (vit).  

Ras: Ras är en social konstruktion och det finns inga vetenskapliga bevis på att det skulle vara 

något annat en just det. Trots detta är ordet användbart för att förstå de maktrelationer som 

uppkommit som ett resultat av de olika ”biologiska egenskaper” som man med hjälp av vetenskap 

hävdat är inneboende hos olika raser, ”egenskaper” som  man i viss mån tillskriver människor än 

idag.  34

Rasifiering: Genom rasifiering kategoriseras och rangordnas människor baserat på deras  påstådda 

”rastillhörighet”. Rasifieringsprocesser grundar sig på en essentialistisk människosyn där 

rasskillnader ses som biologiskt givna vilket legitimerar rangordningen och kategoriseringen av 

 Ahmed, s. 138.33

 Irene Molina. (2005). ”Rasifiering: Ett teoretiskt perspektiv i analysen av diskriminering i Sverige”. I ”Bortom Vi och 34

Dom” (SOU 2005:41), Paulina de los Reyes & Masoud Kamali (red.). Hämtad via: http://beta.regeringen.se/
contentassets/10ca6c4d2daf4916a6fcf7e91bdee5b8/bortom-vi-och-dom---teoretiska-reflektioner-om-makt-integration-
och-strukturell-diskriminering-del-1 Hämtad: 13-11-2015, s. 103.
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människor.  För att använda Irene Molinas ord så är ras ”en social konstruktion - rasifiering en 35

materiell process”.  36

Exotifiering: Exotifiering är ett begrepp som använts mycket inom feministisk teori. I Om ras och 

vithet i det samtida Sverige diskuterar Catrin Lundström den ”exotiska andra”.  Icke-vita görs 37

utifrån föreställningar om geografiska och sociala föreställningar till exotiska Andra.  Lundström 38

menar att vi inte bör fråga oss huruvida denna exotifiering genererar negativa eller positiva bilder 

av den Andre, snarare bör vi fråga oss vilka subjektspositioner som är möjliga när människor 

exotifieras utifrån stereotypa bilder av den Andre.  Att exotifiera en människa innebär att man 39

utifrån en stereotyp bild av hur en människa från ett visst område ser ut eller beter sig tycka att 

personen är spännande eller exotisk, något som liksom rasifiering utgår ifrån påstådda 

rastillhörigheter. 

Svart: I Storbritannien har ”svart” inom den postkoloniala teorin använts för att referera till folk 

med afrikanskt, karibiskt och sydasiatiskt ursprung.  I stort sett har det svarta subjektet inkluderat 40

alla som inte är vita. Jag vänder mig dock mot denna användning begreppet ”svart” och kommer att 

använda ”svart” såsom det använts i USA. Det vill säga för att referera till personer med ursprung 

från Afrika söder om Sahara och Karibien.  Detta har bland annat att göra med att människor med 41

sydasiatiskt urprung inte är offer för afrofobi, något som jag menar påverkar svarta kvinnors 

förhållande till sitt hår. Alla icke-vita har heller inte afrohår. 

Icke-vit: En del människor har kritiserat begreppet ”icke-vit” då de menar att det är ett begrepp som 

utgår ifrån vithetsnormen och därmed förstärker den. Jag menar emellertid att användningen av 

icke-vit snarare synliggör normen, något som är nödvändigt för att kunna ifrågasätta den. Med 

begreppet ”icke-vit” refererar jag till alla kroppar som inte är vita, det vill säga alla kroppar som 

rasifieras. Man skulle kunna argumentera att begreppet ”icke-svart” är bättre lämpat då det inte 

 Molina, s. 95.35

 ibid, s. 103.36

 Catrin Lundström. (2012). ”Rasifierat begär. De andra som exotiska”. Ingår i  Om ras och vithet i det samtida 37

Sverige. Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales (red.) Botkyrka: Mångkulturellt 
centrum.

 Lundström, s 198. 38

 ibid, s. 210. 39

 Avtar Brah. (1996). Cartographies of Diaspora: Contesting Identities. New York: Routledge, s. 97. 40

 Brah, s. 98. 41
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utgår ifrån vithetsnormen. Men detta begrepp exkluderar emellertid alla de människor som utifrån 

min begreppsanvändning av ”svart” inte är svarta men som heller inte är vita. 

3.  Tidigare forskning 
3.1 Internationell forskningen på rasifieringsprocesser 

och svarta kvinnors hår 
Inom den internationella akademin finns det en del forskning som berör hårets sociala betydelse. I 

antologin Hair: Styling, Culture and Fashion behandlas hårets sociala betydelse i olika kontexter.  42

I ”Resounding power of the afro comb” skriver Carol Tulloch om afrokammens betydelse för den 

svarta rörelsen och dess uppkomst.  Bilden av en afrokam med en knuten näve blev en symbol för 43

Black Power rörelsen.  Att afrokammen tillsammans med den knutna näven blev en symbol för 44

”Black Power” handlar enligt Tulloch om det faktum att afrokammen har starka kulturella 

betydelser i och med att den har använts för att framhäva svartas naturliga hår, det vill säga afrot.  45

I ”Black women, beauty, and hair as a matter of being” redogör Cheryl Thompson för 

afroamerikanska kvinnors förhållande till sitt hår.  Fokus ligger på det västerländska idealet som 46

innebär att du ska ha långt, rakt och platt hår.  Ett ideal som afroamerikanska kvinnor genom 47

användandet av olika metoder för att göra håret rakt försöker att anamma.   I ”Black hair culture, 48

politics and change” undersöker Paul Dash hur svart hårkultur kan ses som ett motstånd mot 

förtrycket av svarta.  Liksom jag intresserar sig Thompson och Dash av politiseringen av svartas 49

hår från kolonialtiden fram till idag. I ”Straightening our hair” uppmärksammar bell hooks 

förhållandet mellan de rasifierade kvinnorna som koloniserade och deras plattande av sitt hår som 

 Geraldine Biddle-Perry & Sarah Cheang. (red.) (2008). Hair: Styling, Culture and Fashion. London: Bloomsbury 42

Academic. 
 Carol Tulloch. (2008). ”Resounding power of the afro comb” ingår i Hair: Styling, Culture and Fashion. Geraldine 43

Biddle-Perry & Sarah Cheang. London: Bloomsbury Academic. 
 ibid, s. 125.44

 ibid.45

 Cheryl Thompson. (2009). ”Black women, beauty, and hair as a matter of being”. Women's Studies: An inter-46

disciplinary journal. Volume 38, Issue 8, 2009. Tillgänglig: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/
10.1080/00497870903238463 (Hämtad: 24-10-2015).

 ibid, s. 837.47

 ibid, s. 846.48

 ibid.49
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ett direkt resultat av detta.  Även Ingrid Banks berör detta i Hair Matters: Beauty, Power and 50

Black Women’s Consciousness där hon belyser sambandet mellan svarta kvinnors förhållande till sitt 

hår och hur detta förhållande är starkt sammankopplat med idéer om ras, klass, sexualitet och kön.  51

Inom den internationella akademin finns det alltså en del forskning som belyser de teman som jag 

tagit upp i denna uppsats. Den forskning som ligger allra närmast min egen är framförallt Ingrid 

Banks forskning om afroamerikanska kvinnors förhållande till sitt hår. Icke desto mindre, det 

faktum att Sverige inte haft en lika utbredd slavhandel som USA innebär att afroamerikaners 

situation skiljer sig radikalt från afrosvenskars vilket gör det svårt att applicera Banks forskning på 

en svensk kontext.  

Europeisk forskning på ämnet visar att svartas naturliga hår ses som ”för svart” vilket förklarar 

varför svarta kvinnor får utstå förolämpningar när de har sitt naturliga hår. Grada Kilomba skriver 

”[i]n  a certain way, the insults warn Alicia that she is becoming too Black by showing too many 

signs of blackness; they might also signify that she was showing signs of independence and 

decolonization toward white norms, a disturbing fact for her white public”.  Liksom Dash visar 52

Kilomba här hur svartas hår är kopplat till kolonialismen och hur naturligt afrohår kan fungera som 

motstånd mot vitas förtryck av svarta.  

3.2 Svensk forskning på rasifieringsprocesser och svarta 

kvinnors hår 
Ras diskuteras allt för sällan i Sverige. Denna ovilja att prata om ras brukar bland annat ge sig 

uttryck i form av ”färgblindhet”.  Där förespråkarna för denna ideologi menar på att färg inte 53

spelar någon roll och att det inte bör spela någon roll.  Detta har inneburit att det blivit svårare att 54

 bell hooks. (1989). ”Straightening our hair”. New York: South End Press. Tillgänglig: http://50

www.africanholocaust.net/news_ah/straightening-our-hair-by-bell-hooks.pdf (Hämtad: 20-10-2015).
 Ingird Banks. (2000). Hair Matters - Beauty, Power, and Black Women's Consciousness. New York and London: New 51

York University Press.
 Kilomba, s. 73.52

 Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales. (red.) (2012). Om ras och vithet i det 53

samtida Sverige. Botkyrka: Mångkulturellt centrum, s. 14. 
 ibid.54
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åtgärda problem såsom vardagsrasism och segregation.  Svensk postkolonial forskning ämnar 55

därför undersöka hur ras skapas och vilken betydelse ras har i dagens Sverige. ,   56 57

Fanny Ambjörnsson berör hårets sociala betydelse i sin avhandling I en klass för sig: genus, klass 

och sexualitet bland gymnasietjejer. I kapitlet ”Konsten att göra kroppen kvinnlig” visas det hur hår 

fungerar som ett sätt att fastställa en gräns mellan ”manligt” respektive ”kvinnligt”.  Fastän 58

Ambjörnsson inte tar upp hår kopplat till ras berör hon hårets betydelse i relation till kön. Forskning 

vad gäller svarta kvinnor hår lyser dock med sin frånvaro. I Om ras och vithet i det samtida Sverige 

skriver Ylva Habel om hur vita är föremål för en långtgående positiv särbehandling där hon listar 

McIntosh lista över vithetsprivilegier.  Däribland nämns ”gå till frisören och hitta någon som kan 59

ta hand om ditt hår”.  Något som är svårt för afrosvenskar att göra så tillvida man inte går till en 60

afrofrisör. Bristen på frisörer som kan hantera afrohår handlar inte enbart om hår i sig, snarare 

synliggör detta det faktum att samhället är utformad efter den vita människan. Detta innebär att vita 

kommer att få åtnjuta vissa privilegier som resultat av detta, det vill säga vithetsprivilegier.  

Inom den svenska akademin är forskningen kring svarta kvinnor och afrohår som nämnt nästintill 

obefintlig. Victoria Kawesa har skrivit en artikel rörande svarta kvinnors hår men då främst 

fokuserat på det rakpermanentade håret.  Salem Yohannes har i sin kandidatuppsats ”Don’t touch 61

my hair” visat på hur svarta kvinnor inom den offentliga förvaltningen ses som mer professionella 

när de har sitt hår rakt.  Vad gäller Yohannes forskning kring svarta kvinnors hår har vi förutom att 62

verka inom olika ämnen olika utgångspunkt i vår forskning. Emedan Yohannes framförallt kopplar 

svartas hår till idéer om proffessionalitet vill jag utforska relationen mellan svarta kvinnors hår och 

idéer om ras och kön. Värt att nämna är att jag tidigare skrivit om afrohår i en b-uppsats. I denna 

utgick jag ifrån frågeställningen ”varför väljer afrosvenska kvinnor att göra sitt hår rakt?”. Denna 

 Hübinette et al, s. 14.55

 ibid. 56

 Paulina de los Reyes, Irene Molina & Diana Mulinari (red.) (2005). Maktens (o)lika förklädnader. Paulina de los 57

Reyes, Irene Molina & Diana Mulinari (red.) Stockholm: Atalas, s. 28-29.
 Fanny Ambjörnsson. (2004). ”Konsten att göra kroppen kvinnlig” ingår i I en klass för sig: genus, klass och sexualitet 58

bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront.
 Ylva Habel. (2012). ”Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier”. Ingår i  Om ras och vithet i det samtida 59

Sverige. Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales (red.) Botkyrka: Mångkulturellt 
centrum. s. 55.

 ibid, s. 57.60

 Victoria Kawesa. (2006) ”Ain’t I my hair?”. Slut. Volume 1, 2006. 61

 Salem Yohannes. (2014).  Don’t touch my hair. Kandidatuppsats. Trollhättan: Högskolan Väst/Department of 62

Economics and Informatics. Tillgänglig: http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:732405/FULLTEXT01.pdf (Hämtad: 
20-10-2015. 
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uppsats kretsar emellertid kring andra teman och undersöker på ett djupare plan svarta kvinnors 

förhållande till sitt hår, vilket gör utgångspunkterna samt resultaten skiljer sig åt. Jag har emellertid 

återgått till min tidigare uppsats för att hämta inspiration och ta del av den tidigare forskningen.  

4. Metod och material  
I följande avsnitt presenteras mitt val av metod och material. Avsnittet är uppdelat i rubrikerna 

kvalitativ metod, urval, datainsamling och analysprocess. Mitt material utgörs av transkriberat 

material från fyra djupintervjuer samt en fokusgrupp. Inom den kvalitativa forskningen är en av 

grunderna interaktionen mellan forskare och informant.   63

4.1 Kvalitativ intervjumetod 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ intervjumetod för att undersöka hur svarta kvinnor 

förhåller sig till sitt hår och hur detta förhållande är kopplat idéer om ras och kön. Jag valde att 

använda mig av kvalitativ intervjumetod då det är den metod som jag anser mest lämpad för mitt 

arbete. Inom den kvalitativa forskningen ligger fokus på informanternas upplevelser och 

erfarenheter och forskarens tolkning av dessa. I och med att jag ämnar att undersöka svarta kvinnors 

förhållande till sitt hår kändes valet att använda sig av en fokusgrupp och semi-strukturerade 

djupintervjuer självklart.  

Intervjusituationer brukar betecknas som intersubjektiva, då det krävs en god dialog mellan forskare 

och informant för att få fram djupa reflektioner.  Aksel Tjora menar att djupintervjuerna ger 64

”informanterna möjlighet att gå på djupet där de har mycket att berätta”.  Vid användning av till 65

exempel en surveyundersökning har jag som forskare ingen möjlighet att ställa följdfrågor. 

Informanterna har heller ingen möjlighet att utveckla sina svar eller ta upp ämnen eller teman som 

jag inte nödvändigtvis tänkt ut i förhand - teman och ämnen som för informanterna är relevanta i 

förhållande till min undersökning.  Förutom djupintervjuer använde jag mig av intervjuformen 66

 Aksel Tjora. (2010). Från nyfikenhet till systematiskt kunskap. Lund: Studentlitteratur AB,  s. 16.63

 Tjora, s. 21.64

 Tjora, s. 81.65

 ibid. 66
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fokusgrupp. Vid en fokusgrupp bjuds flera deltagare in för att tillsammans diskutera ett eller flera 

teman.  Varför jag valde att även använda mig av denna intervjuform var för att fokusgruppen kan 67

fungera kompletterande för djupintervju och vice versa. I en fokusgrupp finns möjlighet att fånga 

upp spontana svar som är resultat av deltagarnas interaktion, ”[g]enom att informanterna stimulerar 

varandra blir det möjligt att få fram aspekter av deras upplevelser av fenomen som de alla känner 

till”.  Samtidigt finns det en risk att en del deltagare hämmas av att delta i en fokusgrupp och inte 68

vågar gå in på mer personliga erfarenheter och upplevelser, vilket gjorde att det kändes nödvändigt 

att använda sig av både djupintervjuer och en fokusgrupp.  

4.2 Urval  
Jag valde att rekrytera informanter via facebookforumet Afrotalk då det är ett relativt avpolitiserat 

forum tillskillnad från andra separatistiska facebookgrupper. Forumet presenterar sig som ”ett 

hårforum för alla med lockigt/krulligt afrohår i Sverige. Även föräldrar till barn med afrohår är 

välkomna. Här kan du dela med dig av allt från härliga tips på inpackningar till diskussioner om hur 

afrohår uppfattas av samhället”.  Den 12 januari 2016 hade Afrotalk 3922 medlemmar.  Tanken 69 70

med detta var att jag ville få ett så brett urval som möjligt för att resultaten inte skulle bli allt för 

snäva eller vinklade. En förfrågan om att delta i en fokusgrupp alternativt en djupintervju postades i 

forumet. I mitt inlägget berättade jag om min undersökning samt att det var svarta kvinnor jag 

sökte. Responsen vad väldigt bra, vilket visade på att det fanns ett stort intresse bland Afrotalk-

medlemmarna att diskutera afrohår och deras förhållande till det. Fyra svarta kvinnor har medverkat 

i separata djupintervjuer. Förutom detta har fyra andra deltagit i en fokusgrupp. Materialet utgörs av 

transkriberat material där åtta olika kvinnor i åldrarna 19 till 43 år kommer till tals. Då åldern likväl 

som informanternas bakgrund varierat upplever jag att rekryteringen av informanter via Afrotalk var 

lyckad. 

 Tjora, s. 8167

 ibid. s. 95. 68

 Facebook. (2014). ”Afrotalk”. Facebookgrupp. Hämtad via: https://www.facebook.com/groups/664589803582155/ 69

(Hämtad: 22-12-2015). 
 ibid.70
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4.2.1 Presentation av informanter 
Nedan följer en presentation av informanterna. Samtliga namn är fingerade.  

Debbie är 31 år gammal och adopterad. Hon är uppvuxen i centrala Stockholm och har sitt naturliga 

hår.  

Ayana är 27 år gammal och bor i Stockholm. För ett tag sen gjorde hon ”the big chop" vilket 

innebär att man klipper eller rakar av det rakpermanentade håret för att sedan låta sitt naturliga hår 

växa. Vid intervjutillfället hade hon weaves. 

Judith är 19 år gammal och har nyligen tagit studenten från gymnasiet. Judith hade vid 

intervjutillfället sitt hår flätat.  

Katrin är 23 år gammal. Katrin är adopterad och uppvuxen i en välbärgad Stockholmsförort. Katrin 

har sitt hår naturligt. 

Anna är 43 år gammal är adopterad. Anna bor numera i Stockholm men är uppvuxen i en annan 

stad. Anna har sen ett halvår tillbaka sitt hår naturligt.  

Nancy är 21 år gammal. Vid fokusgrupptillfället hade hon sitt hår naturligt, men använder sig även 

av peruk ibland. 

Diana är 21 år gammal. Diana flyttade till Sverige när hon var i 10-årsåldern. Vid tillfället för 

fokusgruppen hade hon weaves, hon har emellertid gjort ”the big chop” och har sitt naturliga hår 

ibland. 

Mariam är 21 år gammal och född och uppvuxen i Stockholm. Mariam har sitt hår naturligt.  
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4.3 Datainsamling  

De fyra djupintervjuerna har varat mellan 50-60 minuter och genomförts i centrala Stockholm. 

Fokusgruppen varade i 2 timmar och genomfördes i ett grupprum på ett bibliotek i Stockholm.  

Intervjuerna har varit semi-strukturerade vilket inneburit att intervjuerna varit flexibla då 

informanterna själva fått reflektera fritt kring de frågor jag ställt. Intervjuerna har börjat med att 

informanterna har fått berätta om sig själva för att sedan få besvara frågor såsom ”hur har ditt 

förhållande till ditt hår sett ut under din uppväxt?” och ”har du under din uppväxt rakpermanentat 

ditt hår?”. Fokusgruppen upplevde jag emellertid som än mer flexibel än djupintervjuerna. Efter det 

att informanterna fått berätta om sitt förhållande till sitt hår under sin uppväxt började deltagarna att 

ställa varandra frågor. Detta gjorde att informanterna berörde många av de frågor som jag tänkt att 

ta upp. Det gjorde också att det kom upp många andra intressanta aspekter vad gäller svarta 

kvinnors förhållande till sitt hår. Det gjorde tyvärr också att samtalsämnet kunde hamna lite långt 

bort ifrån ämnet ibland vilket gjorde att jag behövde se till att vi hamnade på rätt spår igen. 

Samtidigt kan man argumentera att det faktum att samtalet var så pass fritt visar på att deltagarna 

kände sig avslappnande och kände att de kunde prata om det som för stunden kändes relevant. Det 

faktum att situationen kändes avslappnad var även något som en av deltagarna uttryckte i slutet av 

fokusgruppsintervjun ”[j]ag är så glad att det var så pass avslappnat som det var. Jag var skiträdd att 

ni skulle vara otäcka jobbiga människor (skratt).” 

Loomba diskuterar med hjälp av Edward Saids bok Orientalism, hur den koloniserade har gjorts till 

”den Andre” genom att reducera den koloniserade till en stereotyp.  Hon menar att denna stereotyp 71

har sett olika ut beroende på historiska kontexter, men att den stereotypa bild alltid använts för att 

legitimera exploateringen av ”den Andre”.  Mohanty menar att även västerländska feminister 72

bidragit till att skapa en universell bild av kvinnan från den tredje världen, där ”’tredje världens 

olikhet’ slagits samman med ’genusskillnader’”.  Vilket följaktligen befäst idén om den 73

västerländska kvinnan som frigjord och sekulär och ”tredje världens kvinnan” som annorlunda och 

ofri, vilket i själva verket är en ”latent ekonomisk och kulturell kolonialisering av den 

’ickevästerländska’ världen”.  I och med att jag som svart kvinna i Sverige befinner mig i en 74

 Loomba, s. 99.71

 ibid. 72

 Chandra Talpade Mohanty. (2007). Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet. Stockholm: 73

Tankekraft, s. 57. 
 Mohanty, s. 57.74
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liknande situation som mina informanter upplevde jag att informanterna själva kände sig mer 

trygga. Efter att ha berättat om en specifik erfarenhet eller reflektion var det ofta som informanterna 

sa ”du vet hur det är” eller liknande. Det faktum att vi på många sett befinner oss i samma situation 

menar jag gör att risken för att jag i och med denna uppsats skulle bidra till skapandet av ”den 

Andre” minskar något avsevärt.  

Djupintervjuerna och fokusgruppen spelades in och transkriberades ordagrant för att kunna fungera 

som min kvalitativa data. Pauser och eventuella känslouttryck såsom skratt och har markerats i 

materialet. Transkriberingen tog oerhört mycket tid från själva skrivandet av denna uppsats. Simon 

Lindgren skriver att en del forskare menar på att man bör ägna så lite tid åt transkribering som 

möjligt då det kan innebära att man fastnar vid ovidkommande detaljer.  Tyvärr var detta ett 75

misstag jag själv gjorde. Istället för att börja skriva på analysen samtidigt som jag började att 

transkribera intervjuerna fokuserade jag helt och hållet transkriberingen. När jag upptäckte att jag 

tappade kontakten med själva texten jag ämnade att skriva insåg jag vikten av att börja skriva på 

analysen trots att transkriberingen inte var klar, vilket underlättade mitt arbete något oerhört. Detta 

var emellertid något jag upptäckte ganska långt in i arbetet och något jag borde ha insett tidigare.  

I min datainsamling har jag använt mig av vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk samhällsvetenskaplig forskning.  Dessa principer är uppdelade i fyra huvudkrav, 76

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  I posten som 77

lades upp i Afrotalk informerade jag om syftet med min uppsats. Vid själva intervjutillfället 

berättade jag mer ingående om syftet vad deras roll var. Jag informerade mina informanter om att 

deltagandet är frivilligt och att de när helst de vill kan avbryta intervjun. Jag berättade även att 

intervjun och diskussionerna i fokusgruppen kommer att transkriberas och anonymiseras och att 

endast jag kommer att ha tillgång till ljudinspelningarna. Sist informerade jag mina informanter om 

att deras uppgifter inte kommer att användas i annat syfte än det jag tidigare informerat om. De 

etiska riktlinjerna blir i detta fall extra viktiga att ta hänsyn till då jag haft direktkontakt med mina 

informanter och då relationen mellan forskare och informant inte är symmetrisk.  Därav blir det 78

 Simon Lindgren. (2014). ”Kvalitativ analys”. Ingår i Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Mikael Hjerm, 75

Simon Lindgren & Marco Nilsson (red.) Malmö: Gleerups, 2a upplg, s. 31. 
 Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer”. Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad: 76

23-10-2015). 
 Vetenskapsrådet, s. 6. 77

 Tjora, s. 30. 78
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viktigt för mig som forskare att synliggöra den maktordning som existerar mig och informanterna 

emellan och utifrån detta använda mig av etiska riktlinjer för att överbygga denna  maktasymmetri.  

4.4 Analysprocess 
För att analysera mitt material har jag använt mig av en kvalitativ analysprocess. Jag har använt mig 

av den analysprocess som presenteras av Simon Lindgren i Introduktion till samhällsvetenskaplig 

analys där analysprocessen delas upp i tre led: kodning, tematisering och summering.  79

Utifrån syftet har jag använt mig av kodning i bearbetningen av mitt material. Detta har gjorts i 

syfte att identifiera de centrala dragen i mitt material. Lindgren menar att kodning används för att 

”koka ner ditt material till en uppsättning betydelsefulla beståndsdelar - att ’reducera’ det”.  Denna 80

reduktion är nödvändig för att få någon slags ordning på materialet - något som är nödvändigt för 

att kunna göra systematiska läsningar.  81

Koderna kan användas på olika sätt. Lindgren skriver ”[i] vissa sammanhang är det väldigt viktigt 

att att precis alla koder inordnas i ett välfungerande system”. Själv har jag använt koderna för att 

vaska fram centrala teman vad gäller svarta kvinnors förhållande till sitt hår. Tematiseringen kan 

sägas vara en ”kodning av koderna”.  I början av mitt uppsatsskrivande ämnade jag att besvara 82

frågeställningen ”hur är svarta kvinnors förhållande till sitt hår kopplat till idéer om kön och ras?”. 

Efter att ha genomfört intervjuerna och gått igenom materialet upptäckte jag emellertid att denna 

frågeställning var väldigt bred och det var också då jag utifrån kodningarna jag gjort upptäckte tre 

centrala teman, nämligen familj, könsidentitet, plats. Det är utifrån dessa tre teman mina tre 

frågeställningar växte fram. Jag valde dessa teman då jag utifrån materialet insåg att dessa tre teman 

är centrala för att förstå vilka idéer om ras och kön som är kopplade till svarta kvinnors förhållande 

till sitt hår.  

 Lindgren. ”Kvalitativ forskning”, s. 34.79

 ibid, s 37 .80

 ibid,.81

 Simon Lindgren. (2014). ”Tematisering”. Ingår i Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Mikael Hjerm, Simon 82

Lindgren & Marco Nilsson (red.) Malmö: Gleerups, 2a upplg, s. 66. 
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Slutligen har jag utifrån mitt material börjat att dra slutsatser om hur familj, plats och idén om 

”kvinnlighet” påverkar svarta kvinnors förhållande till sitt hår. Under analysens gång har jag 

ständigt återgått till koderna och tematiseringen för att verifiera och underbygga mina argument. 

Enligt Lindgren handlar detta om att inte stanna upp i sina slutsatser utan ständigt ifrågasätta och 

verifiera de slutsatser man drar.  83

5. En postkolonial analys av svarta 

kvinnors förhållande till sitt hår  
I följande kapitel kommer jag att analysera vilken betydelse familj, plats och kvinnlighet har för 

svarta kvinnors förhållande till sitt hår. I första delen ”Hår är inte bara hår” ämnar jag emellertid att 

först redogöra för hårets betydelse för svarta kvinnor. Denna förståelse av svarta kvinnors 

förhållande till sitt hår tror jag är viktig att ha till grund då det på många sätt förklarar varför det är 

viktigt att vi pratar om hår. I  ”Familjen är allt” diskuterar jag familjens påverkan på svarta kvinnors 

förhållande till sitt hår. ”Om platsens betydelse för svarta kvinnors förhållande till sitt hår” är 

uppdelat i tre delar. I första delen undersöker jag stadsdelars betydelse för att sedan gå vidare in på 

hur Sverige som ”plats” påverkar svarta kvinnors förhållande till sitt hår. Sist analyserar jag vilken 

betydelse ”säkra platser” har för svarta kvinnors förhållande till sitt hår. I sista kapitlet undersöker 

jag ”kvinnlighetens” betydelse. 

5.1 Hår är inte bara hår 
”Asså, jag tror aldrig att en vit person kan förstå vad afro betyder för en” säger Ayana. ”Det är ju så 

mycket mer än bara hår” säger Nancy och resten av deltagarna i fokusgruppen mumlar 

instämmande. Majoriteten av informanterna har haft en relativt dålig relation till sitt hår under sin 

uppväxt. På frågan hur ens förhållande till sitt hår har sett under ens uppväxt säger Ayana att hennes 

förhållande till sitt hår var ”otroligt problematisk” vilket gjort att hon rakpermanentat sitt hår och 

använt weaves från 12 års ålder fram till det att hon var 27 år gammal. När hon väl valde att gå 

 Lindgren. ”Kvalitativ forskning”, s. 41.83
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tillbaka till sitt naturliga hår började hennes mamma att gråta. ”Hon ba ’ja, jag älskar ditt hår’ och 

typ, du vet? Och hon säger ju till mig jämnt ’sluta, asså sluta liksom, sluta. Du har så fint hår, du ska 

bara ha ditt naturliga hår. Var bara dig själv.’”. Judith beskriver sitt förhållande till sitt hår på 

liknande sätt som Ayana: ”Åh…det har väl kanske inte varit det bästa liksom. Det har inte varit det 

bästa. (…) Och man strävar alltid, jag har alltid strävat efter att det ska vara liksom platt och såhär 

långt och att det ska röra på sig mycket mer, för det är ju ändå väldigt statiskt”. Debbie säger att hon 

alltid har tyckt om sitt hår, men att hon under sin uppväxt blivit väldigt retad för sitt hår och fått 

leva med att folk vill ta på det.  

Dessa svar är återkommande i mitt material och utgörs av majoriteten. Det är emellertid en 

informant som beskriver relationen till håret under uppväxten som bra. För Anna, som beskriver sin 

relation till sitt hår som bra, var håret ett sätt att visa att hon var annorlunda. Icke desto mindre var 

det en ”annorlundahet” som håret symboliserade. Håret var en viktig del av subjektivitetsskapandet. 

Sen ett halvår tillbaka har Anna sitt hår naturligt. När hon för ett halvår sen bestämde sig för att göra 

”the big chop” hade hon rakpermanentat sitt hår i över 20 år. Varför hon trots det faktum att hon 

alltid har tyckt om sitt hår valde att rakpermanenta sitt hår i över 20 år handlar enligt henne om att 

hon inte hade något val. Hon började rakpermanenta det för att hon inte visste hur hon skulle 

hantera det. Anna visade emellertid på ambivalens vad gäller sitt förhållande till sitt hår. Bland 

annat då hon berättar att hon ansåg att hon hade en av de värsta hårtyperna; ”[d]et fanns inget 

krulligare än mitt hår och jag var nog ensam i hela världen med att ha det här”. En möjlig tolkning 

av detta är att Annas, liksom majoriteten av mina informanter, inte haft en särskilt bra relation till 

sitt hår. Bland annat på grund av den bristande kunskapen gällande hur hennes hår skulle skötas, 

vilket kan kopplas till att vi lever i ett samhälle där vithetsnormen råder, något som resulterar i att 

andra typer av hår än det ”skandinaviska” osynliggörs.  

Under 1800-talet och 1900-talet var det populärt att rita svarta personen i serietidningar för barn, 

karikatyrerna av en svart person visade en person med stora läppar och stort ovårdat och trassligt 

hår.  Vidare användes svartas hår för att visa på svarta personers inneboende primitivitet.  I stora 84 85

drag användes håret för att skapa en stereotyp bild av afrikanen.  Rasskillnader konstruerades alltså 86

med hjälp av de svartas hår, afrohåret blir ett sätt att bevisa de svartas inneboende primitivitet. 
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Biologiska skillnader konstrueras och därmed också rasskillnader. Det är i sin tur dessa 

konstruerade rasskillnader som gör det möjligt att skapa en stereotyp bild av svarta. Under apartheid 

eran hade ”färgade” personer fler rättigheter än svarta. Därför ville flertalet svarta bli märkta som 

färgade istället för svarta. För att bestämma om en person var svart eller färgad använde man sig av 

det så kallade ”penntestet”.  Testet innebar att man stoppade in en penna i personens hår. Om 87

pennan föll av när personen skakade på huvudet kunde personen klassificeras som ”färgad” och 

därmed få högre social status.  Att hår är en rasmarkör blir bland annat tydligt när Ayana berättar 88

om sin pojkväns reaktion när han för första gången fick se hennes naturliga hår. Det han sa var 

”you’re african”. Hennes afrohår var ett kvitto på att hon var svart och inte bara ”mörkhyad”. Vad 

jag kan konstatera utifrån mitt material är att för svarta kvinnor är hår mycket mer än bara hår - för 

svarta kvinnor är det otroligt mycket mer.  

5.2 Familjen är allt  
Hälften av mina informanter har växt upp i vita familjer, tre av de är adopterade emedan en växt 

upp med sin vita mamma. När frågan om hur ens förhållande till sitt hår sett ut under sin uppväxt 

var familjens ”raskonstellation” återkommande. ”Alltså för mig… jag tror ändå att det är av väldigt 

stor vikt att understryka att jag är uppvuxen med (skratt) vita människor” säger Debbie under 

fokusgruppen när jag ber de berätta hur deras förhållande till deras hår sett ut under sin uppväxt. 

Senare utvecklar hon detta och menar att i och med att hon inte hade ”afrikanska influenser” när 

hon växte upp så visste hon inte hur hon skulle sköta sitt hår. Detsamma gäller för Katrin som växt 

upp i en välbärgad stadsdel i Stockholm.  

Min mamma vet inte hur man ska ta hand om mitt hår och jag hade en frisör som du vet, 
berättade lite om oljespray och typ så. Så hela min uppväxt var liksom… jag var väldigt 

håröm och mamma slet i håret varje morgon och det var vidrigt liksom och så var jag lite 
flätad ibland tror jag. Och så fort jag fick för frisören så började jag rakpermanenta håret, 
fram till för typ tre år sen.  

I Katrins fall var det faktum att varken hon eller hennes mamma visste hur hon skulle ta hand om   

afrohår en av orsakerna till att hon valde att rakpermanenta det. Frågor gällande ras och hår är 
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frågor som Katrin försökt att ta upp med sina föräldrar på senare år. Hon har emellertid då fått svar 

som ”men alltså jag ser inte färg” och ”men varför gör du allting om ras?”. Debbie som liksom 

Katrin är adopterad och växt upp med vita föräldrar instämmer och menar att hennes mamma sagt 

liknande saker. I Plantation memories skriver Kilomba:  

Despite the ambiguous comments - which sometimes seem positive - the power relation 
between those who touch and Alicia, who is being touched, nevertheless remains, along 
with the disdainful role of becoming a public object. Alicia’s mother however seems to 

confirm the situation rather then dispel it: ”[When I was a child] my mother never told them 
to stop…,” she explains ”she didn’t understand.” Alicia sadly realizes that her white mother 
identifies not with her Black daughter, but with her white surroundings: (…) ”your hair is 
different and people are just curious,” explains the mother. The comment is a reminder to 

Alicia that even in this relationship, her standpoint as a Black woman is less valid than the 
standpoint of her white mother and the white consensus.  89

Att Katrins vita mamma säger ”varför ska du göra allting om ras?” är ett av exemplen som liknar 

det Kilomba redogör för i ovannämnda citat. Efter det att Katrin berättat hur hennes mamma kan 

uttrycka sig när hon pratar om ras och hår berättar Debbie om sina upplevelser. ”Alltså jag erfar ju 

den här grejen att när jag började att prata med min mamma och beklaga mig över att liksom ’men 

fan måste folk vara på mig så himla mycket?’ Jag är ju liksom… de trycker upp min färg i ansiktet 

på mig… och då sa min mamma till mig. ’Amen alltså, de kanske bara är nyfikna?’”. Anna, som 

tillskillnad från de flesta har haft en väldigt bra relation till sitt hår, berättar i likhet med Kilombas 

informant Alicia att hennes vita mamma lät folk ta på hennes hår: ”Alla ska gå fram och ta i i mitt 

hår. Men min mamma har ju alltid tillåtit det för hon har inte sett, hon har inte tänkt på den 

gränsdragningen”. I alla dess tre fall ser vi hur den vite föräldern, liksom i det exemplet Kilomba 

redogör för, legitimerar och tillåter exotifiering av deras barns hår. Som Lundström gör gällande bör 

inte fokus ligga på huruvida exotifiering resulterar i en positiv eller negativ bild av den Andre, utan 

det faktum att den bidrar till en stereotyp av den Andre.  Exotifierng fungerar objektifierande, 90

vilket i sin tur bidrar till skapandet av ”den Andre”. Som nämnt har afrohår använts för att skapa en 

stereotyp bild av den ovårdade ”andre”. Genom att skapa en stereotyp bild av den Andre kunde 

denna bild användas för att legitimera exploateringen av svarta.  Att tillåta exotifiering och som i 91

Debbies mammas fall legitimera den genom att säga ”men de är bara nyfikna” och därmed erkänna 
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att hennes hår är annorlunda fungerar för det vita subjektet som ett sätt att inte kännas vid rasism.  92

Den rasifierade diskursen innebär som sagt att allt det som inte går att identifiera med vithet 

nedvärderas.  Här blir afrohåret det som är ”annorlunda” och det som inte går att identifiera med 93

vitheten. Likväl fungerar kommentarer som ”jag ser inte färg” och ”varför ska du göra allting om 

ras?” som sätt att inte kännas vid rasism. ”The ’Black woman’ says it matters and the ’white 

woman’ responds, ’it does not matter!’”.  Att lyssna på svarta kvinnors erfarenheter är som sagt ett 94

sätt att vidmakthålla maktordningar genom att inte se till den svartas erfarenheter. Det blir här 

tydligt att även inom familjen kan koloniala relationer existera.  

Anna beskriver som sagt sitt förhållande till sitt hår som bra: ”jag har alltid tyckt om mitt hår. Det är 

det som är grejen, jag har alltid tyckt om det, jag har alltid tyckt det är ganska coolt”. Anna är 

adopterad från Etiopien och är uppvuxen utanför Stockholm tillsammans med två bröder som också 

är adopterade, en syster och sin mamma och pappa. Av familjemedlemmarna är Anna den person i 

familjen med mest ”kinky” hår. Hon beskriver sin vita systers hår som långt och tjockt ”det är sånt 

där hår som man bara ser i TV reklamer, så har hon”. För trots att Anna alltid har tyckt om sitt hår 

menar Anna att det faktum att det inom hennes familj och i resten av samhället rått brist på kunskap 

om hur hennes hår bör skötas gjort att hon velat ha hår som sin syster ”därför det var så lätt att 

sköta”. I både Annas, Katrins, Debbies och Judiths fall har familjens brist på kunskap kring hur 

deras hår bör skötas påverkat deras förhållande till sitt hår. För Judith, Annas, och Katrin  har det 

varit en bidragande faktor till varför de inte valt att rakpermanenta och/eller platta sitt hår. Debbie 

har tillskillnad från majoriteten av informanterna aldrig rakpermanentat sitt hår, ”jag har aldrig 

behövt det” menar hon. Vilket i sig är intressant då Debbie, tillskillnad från de andra informanterna 

har väldigt lockigt hår och mindre krussigt hår. Att mena på att hon inte ”behövt” rakpermanenta sitt 

hår kan sägas visa på att distinktionen för vad som är ”bra” och ”dåligt” afrohår lever kvar än idag. 

Att de kategoriseringar som man använde för att till exempel skilja svarta från ”färgade” under 

apartheid lever kvar. För det är i det krussiga håret som pennan fastnar, inte i håret med 

korkskruvar. Det faktum att det ”lockiga afrot” genom historien varit att föredra framför det 

”krussiga” ger en möjlig förklaring till varför Debbie menar på att rakpermanent är något som hon 

inte ”behövt göra”.  
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Som nämnt nämner Debbie i början av fokusgruppen att hon tror att det är av vikt att understryka att 

hon växt upp bland vita och att det därför inte funnits några ”afrikanska influenser” att relatera till. I 

Judiths fall har hon haft svårt att vara stolt över sin svarta sida. ”Å andra sidan så är i princip jag 

bara uppvuxen med min mamma som är vit och jag är uppvuxen i [ett] svenskt samhälle där det 

verkligen är vitt liksom. Så det har varit svårt att på nåt sätt acceptera vem jag är och…”. Här ser vi 

hur både familjekonstellationen och plats, något som jag kommer att återkomma till under rubriken 

”om platsens betydelse för svarta kvinnors förhållande till sitt hår”, har betydelse för svarta 

kvinnors förhållande till sitt hår. Även för Katrin har det faktum att hon varit ”omgiven av vita” 

påverkat hennes relation till sitt hår negativt.  

Judith tror att det faktum att hennes mamma är vit gjort att hennes mamma aldrig kunnat förstå 

henne fullt ut. När Judith gick i 4an började hon plötsligt gråta efter att ha kollat på en musikvideo 

med Carola tillsammans med sin kompis, anledningen var att hon insåg att hon aldrig skulle kunna 

se ut som henne. ”Jag kommer aldrig kunna vara… jag kommer aldrig kunna vara vacker, jag 

kommer aldrig vara fin, jag kommer aldrig liksom kunna vara någon slags stjärna för  stjärnor är 

vita, de har platt hår liksom”. Här ser vi hur skönhet kopplas till vit hud och platt hår. När jag frågar 

Judith om hon berättade för sin mamma varför hon blivit ledsen säger hon att hon berättade, men att 

hon ”sugarcoated it a bit”. 

För liksom… det var ju mycket såhär någonting som jag trodde… på nåt sätt alla… vad ska 
man säga? ”Bruna ungar”… nej men liksom ungar, alltså svarta eller bruna eller whatever 

till liksom vita föräldrar får uppleva… och att liksom, det finns vissa saker som man aldrig 
kommer kunna få tröst för… eller kring eller vad man ska säga. För att de liksom aldrig 
riktigt kan förstå vissa saker, eller så känner i alla fall jag liksom. Att det är såhär, ja det är 

klart att hon tycker om mig och typ såhär håller om mig och säger nej men jag är 
jättevacker eller whatever. Men det är såhär, det gör inget, alltså jag, jag vet ju hur det 
känns att vara så förnekad i samhället på något sätt. Förstår du vad jag menar? 

Förutom att bristen på svarta familjemedlemmar kan leda till att ens föräldrar förminskar ens 

upplevelser av rasism eller legitimerar exotifiering genom att till exempel låta människor ta på ens 

hår så kan bristen på svarta familjemedlemmar i ens närhet leda till att man avstår från att ge uttryck 

för vissa känslor och erfarenheter - som Judith ger uttryck för i ovanstående citat. Denna ovilja att 

ge uttryck för känslor och erfarenheter som är kopplade till rasistiska strukturer skulle emellertid 

kunna förstås som en rädsla för att ens upplevelser ska förminskas. Som visat tidigare har flera av 

de vita föräldrarna använt sig av metoden att ”inte lyssna” när deras barn synliggör rasistiska 
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strukturer. Inom den svarta rörelsen har svarta kvinnor länge tystast och inte vågat tala just för en 

rädsla av att deras upplevelser ska förminskas eller att de själva ska tystas ner.  95

När jag frågar Nancy hur hennes hår har sett ut under sin uppväxt är hennes svarta familj det första 

hon nämner.  

Jag är ju uppvuxen i min svarta stora familj, the typical black family, min moster fanns där 
å allihopa. Och… jag vet inte, det där med rakpermanent, för oss i alla fall, det var 

någonting vanligt. Man gjorde det, alltså i perioder. Och man visste inte riktigt alltså vad 
det gör med håret, utan man rakpermanenta det då och då när det är fest och det är som att 
fläta håret. 

För henne har det faktum att hon rakpermanentat sitt hår inte varit ett resultat av ett familjen inte 

vetat hur man ska ta hand om håret, något som varit fallet för många av de som växt upp med vita 

föräldrar. Snarare har det i Nancys fall bara varit något man gjort. I ”Straightening our hair” skriver 

bell hooks ”[h]air pressing was a ritual of black women’s culture of intimacy. It was an exclusive 

moment when black women (even those who did not know one another well) might meet at home 

or in the beauty parlor to talk with one another, to listen to the talk”.  I föregående citat kan vi se 96

hur plattandet av håret i en enbart svart kontext ses som en ritual och inte är direkt kopplat till en 

vilja om att bli mindre svart. Inte heller handlar det om en okunskap om hur afrohår bör skötas. 

Detta citat från bell hooks skulle kunna appliceras på Nancys situation. För henne var det bara något 

man gjorde - nästan som en ritual. Mariam har tillskillnad från majoriteten av mina informanter 

aldrig rakpermanentat sitt hår, trots att det under perioder var något som hon gärna ville göra. ”Min 

mamma förbjöd mig… att permanenta håret. För hon visste vad det gjorde liksom med ens hår, för 

hon gjorde det ju själv.” Något som hon är tacksam över idag ”mammas ord var lag. Så då gjorde 

jag ju inte det. Idag är jag jättetacksam att jag aldrig gjort det. Då hade inte mitt hår varit såhär”. 

Det faktum att Mariams mamma själv är svart och har rakpermanentat sitt hår gör att hon kan 

avråda sin dotter från att göra detsamma. Mariams mamma vet konsekvenserna av det. Hon har 

själv upplevt det och hon kan visa det för sina döttrar ”[s]å kunde hon säga ’men känn på mitt hår’ 

och så klämde man och man kände liksom hur knastrigt det kändes, det såhär känns inte som hår”.  

 hooks, (2000), s. 13. 95

 hooks (1989),  s. 1.96

!23



Trots detta har inte informanterna med svarta föräldrar haft ett oproblematiskt förhållande till sitt 

hår. Vad man emellertid kan se av materialet är att det dåliga förhållandet informanterna med vita 

föräldrar haft till sitt hår har påverkats av den vita familjekonstellation de växt upp i. Detta betyder 

emellertid inte att informanterna med svarta föräldrar inte haft ett dåligt förhållande till sitt hår. I 

dessa fall har snarare andra faktorer såsom plats en betydande påverkan på deras  förhållande till sitt 

hår, något som jag kommer att ta upp längre fram. Nancy menar till exempel att hon haft ett ganska 

bra förhållande till sitt hår och att det som varit jobbigt snarare har kommit ”utifrån” alltså från 

samhället. Detta betyder emellertid inte heller att svarta föräldrar inte kan uttrycka sig problematiskt 

eller förminskade vad gäller hår. Nancy berättar att när hon valde att ”go natural” så fick hon ofta 

höra kommentarer som ”när ska du rakpermanenta ditt hår nästa gång?” från familjemedlemmar. 

”Det vart såhär, asså det gjorde ont. Speciellt i och med att… det är ändå, man ser ju ändå sin familj 

som en förebild på något sätt och så nu så frågar de när jag ska rakpermanenta och liksom jag går 

igenom den här kampen och så får jag höra sånt”. Detta är inte något ovanligt, utan något som flera 

svarta kvinnor som valt att ha sitt hår naturligt fått höra. Salem Yohannes skriver i Svart Kvinna att 

hon utan stöd hemifrån valde att gå tillbaka till sitt naturliga hår, trots att hon visste att det skulle 

provocera hennes mamma.   97

När icke-vita ser på sig själv med den ”vites blick” kallas detta för internaliserad rasism.  98

Internaliserad rasism är ett resultat av att leva som icke-vit i ett samhälle där vithet är normen och 

den icke-vite kroppen är den Andre.  hooks menar att i och med att vita ofta ser på svartas hår som 99

stelt och ”något som ser ut som en hjälm” så internaliserar svarta den synen på deras hår. De börjar 

att se på sitt hår med den vites blick.  Att ens svarta familjemedlemmar, trots att de själva har 100

afrohår, kan lägga pikar när man valt att ha sitt hår naturligt kan förstås mot bakgrund av detta. 

Vithetsnormen genomsyrar hela samhället och därmed även icke-vitas syn på den egna kroppen 

”[t]he extent to which we are comfortable with our hair usually reflects on our overall feelings 

about our bodies”.  Denna internaliserade rasism kan även användas för att förstå varför svarta 101

kvinnor överhuvudtaget väljer att platta sitt hår och varför det inom Nancys familj till exempel 

”bara är något man gör”. Idén om att svartas hår måste göras platt och rakt är ett arv från 
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kolonialtiden. Med detta inte sagt att alla svarta som väljer att ha sitt hår platt gör sig skyldiga till att 

anamma koloniala arv eller cementera maktordningar baserat på ras. Det viktiga i detta är att 

synliggöra varför såpass många svarta kvinnor väljer att göra sitt hår rakt, vilket visat sig vara 

kopplat till idéer om just ras och vithet. Genom att synliggöra detta blir det möjligt för svarta 

kvinnor att rannsaka sig själva och se till varför man väljer att göra sitt hår rakt. Gör jag det för att 

jag vill eller för att jag känner att jag måste göra det för att passa in? Självklart är idéer om vad som 

är ”fint” och ”fult” format av sociala faktorer, något som kan fungera som en drivkraft till varför 

man känner att man ”vill” ha sitt hår rakt. Jag kvarhåller ändå mitt påstående att det är viktigt att 

synliggöra att svarta kvinnors plattande av håret är kopplat till idéer om ras. Utifrån den kunskapen 

kan vi sedan välja vad vi vill göra med vårt hår.  

Även inom familjen tycks det vara omöjligt att fly undan koloniala relationer, liksom det tycks vara 

omöjligt att vithetsnormen tränger sig in i familjer bestående av svarta familjemedlemmar, något 

som bidrar till att rasismen internaliseras.  

5.3 Om platsens betydelse för svarta kvinnors 

förhållande till sitt hår  

5.3.1 Stadsdelar  
Förutom att Katrin växt upp med vita föräldrar som inte kunnat ta hand om hennes hår är hon 

uppvuxen i ett väldigt ”vitt” område, vilket tycks vara en bidragande orsak till hennes väldigt dåliga 

förhållande till sitt hår under uppväxten. ”När jag växte upp så var det helt vitt. Alltså helt helt helt 

vitt. Så jag har alltid varit helt själv, alltså helt själv”. Denna ”annorlundahet” som skapades i och 

med att hon var en av få svarta i ett vitt område gjorde att hon ville smälta in så mycket som 

möjligt, ett av sätten att göra detta på var att rakpermanenta och platta håret; ”jag ville bara… inte 

vara svart liksom”.   

När jag frågar Mariam hur hennes förhållande till sitt hår har sett under hennes uppväxt är svaret 

annorlunda. ”Jag tror kanske, alltså vi är ändå uppvuxna i Husby. Det är ganska såhär blandat med 

människor. Så jag har inte känt alltså den här att jag ska bry mig om mitt hår”. Mariams förhållande 
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till sitt hår har emellertid inte varit ”problemfritt” utan hon har plattat det mycket, men tillskillnad 

från Katrin har uppväxtorten inte haft en negativ inverkan på hennes förhållande till sitt hår - då det 

är en plats som främst är bebodd av icke-vita kroppar sticker Mariams kropp inte nödvändigtvis ut. 

Även Nancy menar att i och med att hon växt upp i ett mer invadrartätt område har hon känt sig 

mindre ”annorlunda”. Det var när hon började på gymnasiet inne i stan som hon kände att hon klev 

ut ur sin ”comfort zone”: ”Dels för att jag var den enda svarta tjejen, och dels för att det 

överhuvudtaget inte fanns så många svarta”. Vilket hon menar gjorde det svårare för henne att 

acceptera sin ”annorlundahet” och omfamna den.  

I dessa tre exempel ser vi tydligt hur icke-vita kroppar formas av platser de befinner sig i. I mer 

välbärgade områden där majoriteten av befolkningen är vita skaver Katrins kropp, vilket resulterar i 

att hon rakpermanentar sitt hår för att bli ”mindre svart” det vill säga mindre annorlunda.  Afrohår 

fungerar som en förläning av svartheten. I Miriams och Nancys fall har det faktum att de bott i 

områden där de inte varit själva med att vara ”den Andre” utan där majoriteten utgjorts av icke-vita 

gjort att de inte känt sig annorlunda i förhållande till deras närmsta omgivning. Det var först när 

Nancy började på en skola i stan och hon började att spendera allt mer tid i rum där majoriteten var 

vita som det blev svårare att acceptera sin annorlundahet.  

5.3.2 Sverige och den Andre  

Jag har ju bott i Etiopien i 10 år och där är det ju… hade jag liksom inga komplex alls. 
Liksom det var bara… mitt hår ser ut såhär och så är det. Men när jag flyttade hit då kändes 
det… ja… att man inte riktigt passade in. Och då började jag också rakpermanenta mitt hår. 
Och så gjorde jag det i ett par år tills… alltså det var typ såhär långt och sen en dag så ba 

ramla halva ut. Sen dess har jag inte rört kemikalier.  

Diana flyttade till Sverige från Etiopien när hon var 10 år gammal. I ovanstående citat berättar hon 

att hon varken rakpermanentade sitt hår eller hade komplex när hon bodde i Etiopien - det var något 

hon började med först när hon flyttade till Sverige. När jag frågar Diana på vilket sätt hon kände att 

hon inte passade in svarar hon att hon kunde få kommentarer som ”hur växer det ut?” och liknande. 

Hon kände sig uttittad, något som gjorde det svårt att passa in. Numera kan hon hantera det, säger 

hon ”men när man är ung, typ såhär 11, då vill man inte vara annorlunda”. 
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Sara Ahmed skriver ”[o]m världen görs vit, då är den kropp som känner sig hemma en kropp som 

kan besitta vithet”.  I och med att kolonialismen har skapat en ”vit” värld är världen endast redo 102

för vissa kroppar, det vill säga vita kroppar.  Att Diana känner att hon är tvungen att 103

rakpermanenta sitt hår efter det att hon flyttat till Sverige är ett exempel på hur svarta kroppar inte 

”hör hemma” i en värld som är vit. Vithet är därmed endast osynligt för kroppar som besitter vithet, 

då vithet är någonting som rum orienterar sig kring och därmed känner sig den vita kroppen 

hemma.  Detta resulterar i att den icke-vita kroppen känner sig obekväma eller som i Dianas fall 104

”annorlunda”.  Att rum orienterar sig kring vithet bidrar även till skapandet av den Andre. Sverige 105

är vitt och det påverkar alla mina informanters förhållande till sitt hår. I och med att man avviker 

från normen görs man till ”den Andre” i detta fall är det håret som ses som något ”annorlunda”. 

Fanon menar att den svarta människan i mångt och mycket är skapad av den vita människan. För 

det är först när den svarta kommer till Europa som han inser att han är svart.  Det är först efter att 106

Diana flyttar till Sverige som hon inser att hon är annorlunda, att hon är svart och att hon bör göra 

någonting åt detta för att passa in. I detta fall rakpermanentade hon håret fram till dess att halva 

hennes hår föll av.  

Att känna sig ”annorlunda” är något som genomsyrar mitt material. Att vara ensam svart och att 

alltid vara annorlunda. ”Liksom att, för det är ju klart att man vill ju passa in (…) ja, jag tror att 

[med] mitt hår tänkte jag att ja, det är verkligen en stämpel på att jag är annorlunda. Ehm… och då 

så ville jag se till att jag inte var det liksom” säger Judith efter att jag frågat varför hon 

rakpermanentat sitt hår. Återigen ser vi hur görandet av icke-vita kroppar till den Andre resulterar i 

att den som görs till den Andre aktivt försöker att passa in. Att rakpermanenta håret blir återigen ett 

sätt att ”passa in”. Judith menar att målet var att rakpermanentet skulle fungera på ett sätt som 

gjorde att hon kunde passera, att hon skulle slippa bli särbehandlad. Men Fanons ord kan man säga 

att: ”De har accepterat eller resignerat inför den västerländska världens hegemoni och inser att den 

enda möjligheten att komma ’innanför’ kolonialismens manikeistiska gränser och åtnjuta vad den 

priviligerade människan åtnjuter, är att bli så vita som möjligt.”  Något som kan sägas gälla för 107
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flera av informanterna. För Katrin handlade det som sagt om att hon inte ville vara svart, för Diana 

handlade det om att inte vara ”annorlunda”. Dessa privilegier som Fanon talar om kan sägas 

innefatta att passera som vit i ett samhället som präglas av en vithetsnorm, att inte exotifieras och 

göras till den Andre. Något som på många sätt stämmer överens med mitt material. Detta kan 

kopplas till viljan att i den mån det är möjligt inte falla utanför vithetsnormen, för det är genom att 

passa in i denna norm som en kan åtnjuta de vitas privilegier, i detta fall att inte diskrimineras på 

grund av ens rastillhörighet.  

När en klasskamrat frågar Diana om han kan få lägga en sak i hennes hår för att ”se om det ramlar 

ut” konstrueras svarthet. Samma sak gäller när folk tar på svartas hår, något som så gott som alla 

mina informanter fått uppleva. Dessa handlingar bidrar till skapandet av den Andre i och med att 

handlingarna synliggör det faktum att afrohår i en vit värld är något annorlunda och ”spännande”. 

Som Loomba gör gällande är det viktigt att se till kolonialismens flexibilitet och det faktum att 

människor än idag är kolonialiserade.  Utan denna förståelse av kolonialism skulle svenska svarta 108

kvinnor alltför lätt falla utanför den postkoloniala analysen och kopplingen mellan föreställningar 

om ras och svarta kvinnors förhållande till sitt hår skulle riskeras att osynliggöras och glömmas 

bort. 

Ett annat sätt som den Andre skapas är genom osynliggörandet av den svarta kroppen i media. Anna 

tyckts tillskillnad från de andra informanterna som sagt ha haft lättare att acceptera sitt hår, men 

insåg tidigt att hennes hår inte ”var som alla andras”. Något som hon kopplar till skönhetsidealen 

som man blir exponerad för  ”[s]könhetsbranschen tog inte mig i beaktande, det var ju ytterligare ett 

som gjorde att jag var annorlunda”. Judith menar att hon under lång tid inte tyckte att svarta, 

inklusive henne själv, var vackra. Här ser vi hur samhället genom att osynliggöra svarta kroppar 

leder till internaliserad rasism. Judith såg på sitt hår med den vites blick och kände förakt inför det. 

Och sen så kom den här blackout friday och det var såhär, alltså det var…krossande 
liksom den barriären eller vad man ska säga och jag ba ”Oh my gosh såhär, black 
women can be so so beautiful”. Och så det var verkligen helt, alltså man blev ju 

verkligen, det var då mitt självförtroende ba peaked bara för att det var då jag liksom 
accepterade mig själv på något sätt. 
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När rasismen blir internaliserad och även den icke-vita ser sig själv med den vites blick blir det än 

mer möjligt att legitimera rasistiska strukturer. Det var först efter att Tumblr fylldes med selfies på 

svarta kvinnor som hon ändrade sig. När Annas son var i 5 årsåldern kom han hem från dagis och sa 

till sin mamma att han inte vill vara brun, utan att han ville vara vit som de andra barnen.  

Eftersom att jag har gjort samma resa så tolkade jag från mitt sätt att se det som att han…
det var inte det att han ville vara vit - han ville bara se ut som de andra barnen. Och då hade 
Hennes & Mauritz katalogen kommit ut nedlusad med mixed barn. Så det var bara fram 

med den så bara Filip  nu tittar vi på alla barnen det här är fotomodeller, de är här för att 109

krde är söta och gulliga. Så titta vi, vad har de för färg egentligen? Och det var sista gången 
jag hört honom nämna det. 

Osynliggörandet av svarta kroppar gör att den svarta kroppen inte är en del av samhället, utan något 

”annorlunda” som inte hör till. På samma sätt kan synliggörandet av svarta kroppar i media fungera 

som ett sätt att låta den svarta kroppen breda ut sig, ett sätt att göra vita rum mindre vita - något som 

har en faktiskt inverkan på svartas självbild och därmed deras förhållande till sitt hår - för håret är 

en förläning av svartheten. 

5.3.3 Säkra platser  
Idag har emellertid de flest informanterna ett väldigt bra förhållande till sitt hår och de flesta har 

valt att göra ”the big chop”. Mariam som tidigare plattat sitt hår med plattång har slutat att göra det 

och vågar numera gå med sitt hår utsläppt, något hon inte tidigare vågat.  

Patricia Collins skriver i Black Feminist Thought om ”säkra platser” för svarta kvinnor. Som nämnt 

är detta platser där svarta kvinnor kan diskutera frågor som berör dem.  Dessa platser ger 110

möjlighet för svarta kvinnor att ta makt över sitt liv, vilket gör att dessa ”platser” ses som hot mot 

överordnade grupper.  I och med att de inom dessa grupper inte övervakas av andra överordnade 111

grupper ges det möjlighet för svarta kvinnors självständiga självdefinition, något som sedan 

används för den politiska kampen.  ”Och sen så kom jag in på Afrotalk-forumet och sen så bara 112
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liksom, där är det ju verkligen såhär rockin’ that fro (…). Satt till slut, innan jag skaffade de här 

flätorna nu, då hade jag ju liksom afro varje dag och då menar jag verkligen såhär afro afro”. Efter 

det att Tumblr fyllts av selfies på svarta kvinnor gick Judith med i Afrotalk, något som hon menar 

har betytt otroligt mycket för henne. Hon menar att för första gången så kunde identifiera sig med 

människor som delade erfarenheter med henne, vilket bidrog till att hon till sist vågade ha sitt sitt 

hår utsläppt. Även för Anna har Afrotalk-forumet haft stor betydelse, det var efter att hon gått med 

där som hon valde att börja om från början att ha sitt hår naturligt.  

Black Coffee är en separatistisk grupp för afrikansvenskar som finns på Facebook. När Mariam 

gick med i Black Coffee ”var det som att hon hade levt i en lögn”. ”Och så kom vi jag in i den 

gruppen och jag var såhär ’men det här är ju intressant’ såhär läste inläggen och folk kommentera 

och det var första gången de här frågorna faktiskt diskuterades och faktiskt gick in i det. För oftast 

fastar det vid att bara förklara vad rasism är och så kommer det inte längre än så”. Mariam menar att 

Black Coffee gjorde det möjligt att diskutera frågor gällande rasism på djupet. Som Collins menar 

så ger separatistiska grupper möjlighet att skapa en självständig självdefinition, i detta fall fri från 

vitas tolkningar. Mariam menar att i andra forum och platser där rasism tas upp så fastnar 

diskussionen oftast vid vad rasism är, om rasism mot vita finns eller inte och så vidare. 

Problemformuleringarna och tolkningarna styrs av vita. Collins menar som sagt att säkra platser för 

svarta kvinnor gör det möjligt att bilda sig en egen uppfattning, utan att den uppfattningen påverkas 

av den förtryckande gruppens uppfattningar, i det här fallet vita. Black Coffee är emellertid inte 

endast till för svarta kvinnor, utan för alla med afrikansk härkomst med kopplingar till Sverige. 

Trots detta tycks det emellertid fungera som en plats för svarta kvinnor att bilda sig ett politiskt 

medvetande och dela med sig av sina erfarenheter. Vad gäller hår ledde det faktum att Mariam gick 

med i grupper som Black Coffee och Afrotalk till att hon slutade bry sig om vad samhället tycker. 

”Och då [kände] jag ba, nej, jag ska visa dem. I don’t give a shit. Det är såhär, I’m gonna show you. 

Det är såhär, what you see is what you get”. De erfarenheter som delas och sedan diskuteras i dessa 

grupper tas med ut i samhället och blir till aktiv handling. Att ha sitt naturliga hår blir ett sätt att 

manifestera sin svarthet - den svarta identitet som man genom dessa säkra platser byggt upp.  
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5.4 Om ”kvinnlighetens” betydelse för svarta kvinnors 

förhållande till sitt hår 

Och jag minns att jag alltid tänkte typ när jag var 10, 9, 8 liksom ”åh jag önskar att jag 
kunde ha hår som fladdrade när jag sprang”. Men det kunde ju inte mitt hår. Och… jag 

hatade mitt hår när jag var liten. Tyvärr. (…) Jag ville ha långt hår, jag ville ha rakt… Asså 
jag har… det var väldigt olika, jag ville ha långt hår, jag ville ha rakt hår och det finns till 
och med en bild på mig när jag var liten där jag liksom såhär brukade lägga på en T-shirt på 

håret och slänga bak den, då kunde man låtsas att man hade såhär långt hår.  

Håret som ”fladdrar i vinden” är ett återkommande tema i mitt material. I Ayanas fall är viljan att ha 

hår ”som fladdrar i vinden” en önskan hon har haft sen hon var liten. Hon berättar om bilden som 

finns på henne där hon lagt en T-shirt över sitt hår, med den kunde hon låtas att hon hade långt hår. 

Mariam berättar att när hon var liten var hon avundsjuk på barnen som hade ”långt, fint och rakt 

hår” som gjorde att de kunna slänga med håret ”och jag ville alltid kunna göra det, men det gick ju 

inte”. Som Thompson visar i ”Black women, beauty, and hair as a matter of being” är idealet om att 

man ska ha långt och rakt hår ett västerländskt skönhetsideal.  När mina informanter emellertid 113

refererar till andra barn som ”kunde slänga med sitt hår” refererar de med högsta sannolikhet till de, 

som liksom de själva, identifierar sig som kvinnor. Idealet att ha långt, rakt och fint hår är inte 

endast ett västerländskt ideal, utan ett kvinnoideal.  

Jag skulle vilja återgå till det som inträffade Judith när hon var i 10-årsåldern. Som sagt började hon 

att gråta efter det att hon sett en musikvideo med Carola, då hon insåg att hon aldrig skulle kunna 

bli en stjärna, då stjärnor enligt henne hade långt, rakt och ”fint” hår. Återigen ser vi hur det 

kvinnliga idealet påverkar mina informanters syn på sig själva. Det räcker inte med att de ska vara 

vita för att passa in i samhället, de ska även uppfylla kraven över hur en kvinna bör se ut. Som syns 

av nedanstående citat handlar det heller inte bara om att håret ska ”fladdra i vinden” utan dessutom 

att det ska vara långt.  

Aa, men jag tänkte på det jättemycket, alltså långt hår och kvinnlighet och sådär. Alltså när 
jag, när jag hade… när jag precis klippt av resten av mitt permanentade hår så var jag helt 
chockad för det blir ju alltså shrinkage. Det är, surreal. Och jag var, det var jättehemskt för 

mig. Alltså jag kände mig, för jag har alltid velat ha långt hår och sen så ba hade jag typ 
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långt hår men permanentat, sen så ba woops. Jag fick liksom sätta det i sidbena och sådär, 
men det var fruktansvärt för mig, jag kände mig… alltså jag gillade inte att vara korthårig 
och det gjorde jättestor skillnad. Sen kan man tycka att det är coolt, så man kan va så här 
cool, cool, i för sig, men alltså inte såhär kvinnlig eller sexig. 

För Katrin blev det korta håret en chock, det var någonting som hon vantrivdes i. ”The shrinkage” 

refererar till det faktum att det naturliga håret krymper och ser ut att vara kortare än vad det är, den 

faktiska längden ser du först när du drar ut lockarna, något som många av informanterna refererar 

till när de pratar om hårets längd. Katrin menar att kort hår självklart kan anses vara ”coolt” men 

inte kvinnligt. Här visas det tydligt hur det långa håret är kopplat till kvinnlighet. Ayana som även 

hon gjort the ”big chop” har för tillfället weaves då hon vill låta sitt naturliga hår växa till en längd 

hon känner sig bekväm med - något som även det kan kopplas till idén om att kvinnor ska ha långt 

hår. Afrohår är i sig normbrytande och har även visats kopplas ihop med ”en könlös karaktär”.  114

Vilket gör att långt hår, om än lite, kan bidra till att man passar in åtminstone i det ”kvinnliga 

facket”. Liksom Katrin menar Debbie att hon känner sig ”kvinnligare i långt hår”. Nancy menar att 

hon känner sig sexig i alla texturer, lockigt eller rakt, så länge det är långt och fortsätter ”[j]ag tror 

det gäller alla etniciteter, men alltså så länge det är långt, det är ju kvinnligt liksom”. Även flätor är 

något som informanterna som är med i fokusgruppen menar att de känner sig bekväma i. När jag 

frågar vad de tror det beror på svarar Debbie att det antagligen har att göra med att det är långt och 

att det ”går att slänga med det”. Håret ska växa neråt, inte uppåt och åt sidan och det ska fladdra.  

Anna är som nämnt en av få som haft en väldigt bra relation till sitt hår. Hon menar att hon alltid 

varit annorlunda och att det är någonting som hon tyckt om. Enda anledningen till varför hon 

rakpermanentade det och ibland önskade att hon hade hår som sin syster var som sagt för att varken 

hennes föräldrar eller någon i hennes omgivning visste hur man skulle ta hand om det. Enda gången 

hon känt sig obekväm med sitt hår var när hon gick på högstadiet ”för du vet i högstadiet, lite 

känslig såhär period, killar och det var ingen som tyckte om mig liksom. Så då var det lite jobbigt”. 

När Anna kände sig obekväm med sitt hår var när hon var yngre och killar inte tyckte om henne för 

att hon hade ”annorlunda hår”. Hur killar förhåller sig till håret är liksom att håret ska vara långt 

och rakt återkommande i mitt material. Det handlar om att ha långt och rakt hår för att bli sedd som 

en kvinna och därmed få mäns uppmärksamhet. Hur ska man vara och se ut för att killar ska tycka 

om en? Ska man bry sig? Nancy jobbade tidigare på en Barber shop där alla medarbetare och 

kunder var män. När hon en dag kom med sitt hår naturligt var det första hon fick höra att hon inte 
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skulle ha weaves och att hennes naturliga hår var finare. ”Men så kom jag och de är såhär nej, du 

vet, ’ha aldrig löshår. Ha det här, det är jättefint’. Började babbla ’sluta med löshår, ni tjejer måste ju 

lyssna. Sluta med det här å det här å det här’. Och jag var såhär what just happened?” Istället för att 

endast berätta för henne att hennes hår var fint hamnar fokus på vad hon ”bör ha” och vad svarta 

tjejer är finast i och menar att ”ni tjejer måste lyssna”. Håret blir inte kvinnas egna val, utan blir 

beroende av vad mannen anser snyggt.  

Katrin: Men de dubbelshamear en alltid tror jag.  

Nancy: Ja, sen så vart [det] efter så skulle jag kamma ut det och det skulle vara stort och 
inte va som det egentligen är, lite halv lockigt, lite halv frissigt.  

Debbie: Aa men det är väldigt jobbigt att vara kvinna överhuvudtaget.  

Katrin: De är såhär men du ska inte ha weave, för du ska inte försöka va vit, men du vet? 

Och du ska ha bra hår, det ska inte vara för, alltså du vet? 
  
Nancy: Och så ska man på dejt, då kan du absolut inte ha det stora afrot. Utan då… eller 
alltså det, det är ju det också, det… 

I ovanstående utdrag blir det än mer tydligt att kvinnor inte endast måste passa in i vithetens snäva 

mallar, utan även den ”kvinnliga” som på många sätt är utformad av mannen. Kvinnor blir utsatta 

för både sexualiserade och rasifierade diskurser. De ska passa in i vithetsnormens snäva mall. Men 

de ska också, genom ständig lyhördhet, se till att deras hår ser ut som killarna vill att det ska se ut. 

De ska passa in i facket för det ”kvinnliga”. Den afrosvenska kvinnan är inte bara slav under 

vithetsnormen, men under det västerländska kvinnoidealet som kräver att ditt hår ska vara långt och 

rakt. För att tala med Mohanty visar detta på den dubbla kolonialisering som svarta kvinnor blir 

utsatta för. Fanon menar att ”[f]ör den svarta människan finns det bara ett öde. Och det är vitt.”  115

Tillskillnad från Fanon ser jag till den dubbla kolonialiseringen som svarta kvinnor utsätts för, 

därför menar jag, om än med inspiration från Fanon, att för den svarta kvinnan finns det bara ett 

öde. Och det är vitt. Tillskillnad från den svarta mannen diskrimineras hon inte endast på grund av 

sin rastillhörighet, utan också på grund av hennes könstillhörighet. Därmed blir hon också offer för 

könsmaktsordningen och dess västerländska skönhetsidealen där afrohår inte tillåts existera.  
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6. Avslutning  
6.1 Slutdiskussion 

Hår är inte bara hår, särskilt inte för svarta kvinnor som får erfara multipla förtryckande 

maktstrukturer.  För svarta kvinnor i Sverige är håret av stor betydelse och påverkas av familj, plats 

och idén om vad som anses vara kvinnligt.   

I denna uppsats har jag utifrån postkolonial teori och svart feminism undersökt vilken betydelse 

familj, plats och idén om det ”kvinnliga” har för svarta kvinnors förhållande till sitt hår och vilka 

idéer om ras och kön denna relation grundar sig på. Utifrån mitt material kan jag konstatera att 

svarta kvinnor överlag inte har eller har haft en särskilt bra relation till sitt hår. Bland annat visar 

mina resultat att familjen kan ha en negativ påverkan på svarta kvinnors förhållande till sitt hår. 

Materialet visar bland annat att vita föräldrar både legitimerat exotifiering och skapandet av den 

Andre genom att till exempel låta folk ta på deras barns hår eller genom att förminska barnets 

upplevelser av rasism. Något som kan förvärra barnets relation till sitt hår och som visar på att 

koloniala relationer kan förekomma även inom familjen. 

Materialet visar även att platser såsom bostadsort har spelat roll i mina informanternas syn på sig 

själva, vilket påverkat deras förhållande till sitt hår. I en stadsdel som framförallt befolkas av vita 

blir den svarta kroppens ”annorlundahet” än mer synlig, tillskillnad från om den svarta kroppen 

befinner sig i områden som framförallt bebos av icke-vita. Att platta sitt hår eller använda weaves 

kan därmed fungera som ett sätt att passera som mindre svart i en vit värld. Men i en vit värld är en 

svart kvinna alltid den Andre. Detta innebär att trots det faktum att hon inte må känna sig 

annorlunda i förhållande till sin närmsta omgivning, så görs hon till den Andre i samhället i stort. 

Afrohår kan fungera som en förläning av en svarthet. Afrohåret är ett tydligt tecken på att man är 

den Andre, något som påverkar ens relation till sitt hår. Men någonting håller på att förändras och 

allt fler separatistiska forum för svarta skapas. Dessa säkra platser ger möjlighet för svarta att 

utifrån sin egna subjektiva tolkning diskutera frågor gällande rasism, problemformuleringen 

kommer inte längre styras av en överordnad grupp, därmed blir det möjligt för de att synliggöra 

maktordningar som annars skulle osynliggöras eller förminskas. Miljöer som framförallt befolkas 

av vita kroppar gör att den svarta kroppen med sitt afrohår skaver. Detta i sig synliggör tydligt 
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maktstrukturer som existerar, där den svarta alltid är den Andre. Mitt resultat visar som sagt 

emellertid också att genom att aktivt göra motstånd mot förtryckande maktordningar och ta plats i 

icke-vita rum blir det emellertid möjligt att tillsammans synliggöra rasmaktordningar och utifrån 

kunskapen om maktordningarna, bland annat med hjälp av sitt hår, göra motstånd. 

Dessutom har idén om vad som anses vara ”kvinnligt” betydelse för svarta kvinnors förhållande till 

sitt hår. Mina informanter refererar återkommande till ”håret som fladdrar i vinden” och det ”långa 

och raka håret” som de avundads, men som de på grund av sitt afrohår inte haft. Att ha långt och 

rakt hår som ska fladdra i vinden är i allra högsta grad ett kvinnoideal, ett kvinnoideal som är 

utformat efter den vita kvinnan. För naturligt afrohår fladdrar inte i vinden och faller inte ner över 

dina axlar. Genom att vara svart kvinna och ha afrohår passar du varken in i kvinnoidealets eller 

vithetens snäva mall.  

Något som blir tydligt är att svartas hår är kopplat till idéer om kön och ras, svartas hår är inte 

avpolitiserat och genom att undersöka svarta kvinnors förhållande till sitt hår kan vi blottlägga ras- 

och könsmaktsordningar som genomsyrar vårt samhälle. När frågor gällande afrohår och varför så 

många svarta kvinnors väljer att inte ha sitt hår naturligt kommer ofta argumentet att ”man alltid vill 

ha det man inte har, har man lockigt vill man ha platt och har man platt vill man ha lockigt”. 

Gällande detta tycks det råda konsensus. Problemet med detta argument är att man så lättvindigt 

förminskar de strukturer som ligger till grund för varför så många svarta kvinnor väljer att inte ha 

sitt naturliga afrohår. Lika lite som vita personer försöker att anamma ”ett svart ideal” när de 

använder sig av brun utan sol försöker vita personer med platt hår se mer ”afrikanska ut” när de gör 

sitt hår lockigt. Emedan hudblekning och rakpermanent är ett direkt resultat av det faktum att den 

vita människan är idealet - över hela världen. Att svarta kvinnors i så hög grad har en väldigt dålig 

relation till sitt hår handlar inte om att de vill ”ha det de inte har” utan om det faktum att deras hår 

gör de till den Andre, en utväg blir därför att tämja håret genom att till exempel rakpermanenta det. 

”För den svarta människan finns det bara ett öde. Och det är vitt” skriver Fanon.  Och det är i allra 116

högsta grad det det handlar om när vi pratar om svarta kvinnors hår.  

 Fanon, s. 28. 116
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6.2 Vidare frågeställningar  
Genom denna uppsats har jag visat på hur svarta kvinnors förhållande till sitt hår påverkas av 

faktorer såsom plats, familj och idén om vad som är ”kvinnligt” - något som tidigare inte gjort i 

Sverige. Det är emellertid svårt att använda detta resultat för att dra större, mer generella slutsatser 

gällande svarta kvinnors faktiska förhållande till sitt hår i Sverige då endast ett fåtal människor 

deltagit i min undersökning. För att dra mer generella slutsatser skulle man behöva öka antalet 

informanter och rekrytera informanter från fler håll och i fler åldrar. 

Vidare vore det intressant att närmare undersöka hur svartas hår kan fungera som ett motstånd mot 

förtryckande maktstrukturer. Detta har som sagt gjorts av Paul Dash, det vore emellertid intressant 

att undersöka detta ur en svensk kontext. Så gott som alla mina informanter tryckte på att naturligt 

afrohår hade blivit mer och mer ”synligt” i samhället under senare år och många menade att detta 

hade att göra med influenser från USA och internet. Det faktum att naturligt afrohår hade blivit mer 

synligt var för informanterna viktigt vad gäller formandet av deras relation till sitt hår. Därför vore 

det intressant att undersöka vidare hur ”the natural hair movement” startade i Sverige. Vad det beror 

på och vad det har för påverkan. Vilket dessutom kan kopplas till naturligt afrohår som motstånd 

mot förtryckande maktstrukturer. Vad som blir tydligt är i varje fall att mer forskning gällande 

svarta kvinnor och afrohår behövs göras. Svartas hår är inte avpolitiserat, utan tvärtom. Svarta 

kvinnors förhållande till sitt hår avslöjar en rad idéer kopplade till idéer om ras och kön som är 

nödvändigt för postkolonial feministisk teori och svart feminism att kritisk granska.  
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8. Bilaga 1: Intervjuguide 
1. Hur gammal är du? Vad är din huvudsakliga sysselsättning?   

2. Hur har ditt förhållande till ditt hår sett ut under din uppväxt? 

3. Har din förälder eller föräldrar afrohår?  

4. Känner du att du fått mycket uppmärksamhet och kommentarer gällande ditt hår under 

din uppväxt? 

 - Hur har det känns, jobbigt eller kul? 

5. När var första gången nu gjorde ditt hår rakt?  

 ex. rakpermanent, löshår, användning av plattång 

6. Var detta något du gjorde på eget initiativ? 

 - om ja, varför? 

 - om nej, hur kom det säg att du gjorde det? 

7. Vad har du använt dig av för olika metoder för att göra ditt hår rakt?  

8. Hur ser ditt förhållande till ditt hår ut idag?  

9. Försöker du aktivt att göra ditt hår rakt än idag? 

 - om ja, varför? 

 - om nej, varför inte? 

10. Känner du dig generad av tanken på att visa upp dig i ditt naturliga hår?  

 - om ja, varför? 

 - om nej, varför inte? 

11. Känner du att om du visar upp ditt afrohår så kommer det påverka människors 

uppfattning om dig på ett negativt sätt?  

 - ex. arbetsintervju, första dagen i en ny klass eller på ett nytt jobb.  

12. Har du någonsin reflekterat över varför du väljer att göra ditt hår rakt? 

13. Önskar du att i framtiden kunna strunta i att göra det rakt?  

14. Är det någonting mer som du vill tillägga?
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