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Sammanfattning  
Ämnet vi valt för denna uppsats är mångfald och representation. Vi kommer att undersöka 

hur mångfalden på Instagram-flödet hos modehus påverkar deras icke-vita följare på 

Instagram. Vi kommer även att studera hur representation påverkar människors attityder 

och vilka konsekvenser för de rasifierade följarna som kan uppstå vid brist på 

representation – med fokus på hur synen och känslor för varumärket påverkas. I denna 

uppsats kommer vi att främst utgå ifrån intervjuer med rasifierade följare som har ett visst 

intresse av mode och som följer minst ett varumärke på Instagram. Vi har valt att utgå ifrån 

varumärken som intervjuobjekten själva får välja. Detta för att få ett så genuint svar som 

möjligt då vi anser att man har bäst koll på varumärken som man själv följer. Fokus 

kommer att vara att förstå hur mångfald och representation påverkar följarnas känslor för 

varumärket. Det vill säga; vi kommer att studera hur människors känslor och attityder för 

varumärket påverkas utifrån mångfalden på varumärkets Instagram-flöde. I intervjuerna 

har vi valt att avgränsa oss till icke-vita följare mellan 18-27 år.  

Abstract 
The subject we chose for this thesis is diversity and representation. We will study how the 

diversity of the Instagram feed of brands affects their non-white followers on Instagram. 

We will also study how representation affects non-white people and the consequences that 

can arise in the absence of representation - focusing on how the perspective and feelings 

of the brand is affected. In this essay, we will primarily assume interviews with people who 

have a certain interest in fashion and follows at least one brand on Instagram.  We have 

chosen to study brands chosen by our interviewees because we think that will give us the 

most honest answers. We believe that the interviewees will be more up to date on the 

brand that way. The focus will be to understand how diversity and representation affect the 

feelings of the followers for the brand. We will study how people's feelings for the brand 

are influenced based on the brand's Instagram feed. We will look at the fashion brand’s 

Instagram posts to find out the amount of diversity they show in their posts, so we have 

actual numbers to report. We will also conduct interviews and analyze these interviews to 

bring out thoughts and feelings towards the different brands. We have chosen to delimit 

non-white followers between the age of 18-27. 
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1. Introduktion 
Det här arbetet fokuserar på mångfald i modeindustrin. Undersökningen ska bidra med en 

kunskap för hur varumärken arbetar med mångfald, hur representationen i deras sociala 

medier ser ut, hur deras följare har för syn och perspektiv på de varumärken de följer på 

Instagram och om det påverkar deras konsumentvanor beroende på mångfalden. 

1.1 Inledning och bakgrund 
I en tid där etniskt ursprung, rasism, utanförskap, inkludering, representation et cetera har 

blivit en större del av samhällsdiskursen blir det allt viktigare att förstå bakgrunden till 

samtalen. Gripsrud skriver att “även om mediernas utbud är mångfasetterat är det inte 

säkert att det speglar och stödjer alla de identiteter eller gruppbildningar som finns i 

samhället.” (Gripsrud, 2011, s. 27). Med det menar Gripsrud att trots mediernas utbud och 

bredd är det inte garanterat att alla i samhället kan känna sig uppmärksammade och 

representerade av dem. Det lämnar rum för risken att vissa grupper i samhället inte kan 

relatera till det som uppvisas i medierna, vilket kan ge olika följder och konsekvenser 

beroende på bakgrund och personligheter hos människorna och grupperna i fråga. 

Instagram är i dag ett av världens populäraste sociala medium. Appen har cirka 500 

miljoner dagliga användare (Omnicore, 2017) och i Sverige använder 53% av befolkningen 

Instagram (Dagens Analys, 2017). I samband med detta kan man anta att världens 

varumärken insett att gränserna för hur många man kan nå ut till i stort sett är obefintliga 

på Instagram. Man tar in miljontals intryck varje dag och man exponeras för tusentals 

varumärken som aktivt arbetar för att nå användaren.  

Instagram har blivit väldigt populärt bland varumärken sedan dess start i 2010. Enligt 

Resumé finns 90% av Interbrands “Top 100 global brands” på Instagram. Man uppskattar 

även att 80% av användarna följer minst ett företag på Instagram. Med denna information 

kan vi se att globaliseringen är mer aktuell än någonsin. Företag har inte längre behovet 

att fysiskt uppsöka potentiella kunder eller följare – chanserna är stora att målgruppen 

kommer att hitta företagen på egen hand. Speciellt med hjälp av algoritmer på Instagram 

som visar sådant som är mest relevant för användaren baserat på ens aktivitet, det vill 

säga vilka man följer och vad man gillar. Gripsrud skriver om att användningen av medier 

förbinder oss med världen utanför hemmet och den närmaste omgivningen, det vill säga 

det bekanta. Han skriver även att medierna påminner oss om att vi är med i ett samhälle 

och en värld med flera olika nivåer till det (Gripsrud, 2011, s. 18). Ur detta kan vi ta att den 

som använder medier, till exempel Instagram, är är en del av den världen som är 
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Instagram och allt som finns i den. Förutom den faktiska världen tillhör man alltså en 

virtuell värld som antagligen är utanför ens bekanta sfär, men som man på något sätt ändå 

ska kunna känna ett band eller en koppling till. Det medför funderingar kring hur denna 

Instagram-värld fungerar i jämförelse med vår fysiska värld när det kommer till just etnisk 

mångfald och representation. Lönn (2012) skriver att internationell forskning visar att 

etniska minoriteter är marginaliserade, stereotypt och rasistiskt framställda i traditionella 

medier. Om olika varumärken som finns överallt i Instagram bidrar till detta framhäver det 

frågor kring vad användarna, specifikt de rasifierade användarna, har för känslor för 

varumärket baserat det. I intervjuerna vi genomför kommer vi att få reda på om 

intervjudeltagarna bildar åsikter om varumärket på Instagram baserat på hur varumärket 

jobbar med mångfald och inkludering – eller om de överhuvudtaget har tänkt på det. Att 

studera sambandet mellan representation och mångfald hos varumärken på Instagram 

och användarnas känslor för varumärket kan vara viktigt på flera sätt. Till exempel, ger det 

allmänheten en inblick på huruvida man kan dra samband och slutsatser från hur olika 

aspekter påverkar bilden man har av varumärket. Med hjälp av intervjuer hoppas vi få höra 

om olika perspektiv kring ämnet från relevanta personer. Detta kan i sin tur 

förhoppningsvis ge upphov till nya tankar och stöd att ta frågan vidare i mer grundad 

forskning där tid och resurser inte är begränsat på samma sätt som vi vårt fall. Vår egna 

hypotes angående om det är någon skillnad på aktiviteten för ett inlägg på Instagram 

beroende på modellens ursprung var att det följde samma väg som de västerländska 

skönhetsnormerna. När vi sedan utförde vår egna kvantitativa innehållsanalys visade det 

sig att vi hade rätt – inlägg från varumärken där modellen är vit fick i regel mer gillningar är 

inlägg där modellen är rasifierad. Dock är vi medvetna om att vår undersökning är väldigt 

grundläggande och opålitliga i den form av att vi inte haft tiden att kunna styrka 

undersökningen med starkare och utförligare material. 

1.2 Syfte och frågeställning 

I denna uppsats är syftet att undersöka rasifierade Instagram-användares tankar, attityder 

och åsikter om hur varumärken på Instagram jobbar med etnisk mångfald och 

representation. Vår huvudfrågeställning i denna uppsats är: 

● Hur påverkas följarnas känslor för varumärket utifrån mångfalden och 

representationen på svenska modehus Instagram-flöden?  

För att på ett lättare sätt försöka se ett mönster till konsumtion har vi brutit ner 

huvudfrågeställningen till arbetsfrågeställningen:  
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● Varför spelar mångfalden hos ett varumärke någon roll när du väljer var du handlar?  

1.3 Avgränsningar 

I processen att hitta rätt ämne för oss att skriva om samt för att få fram realistiska 

frågeställningar var vi tvungna att avgränsa oss en hel del. Vi var redan från start överens 

om att fokusera på modevärlden då det är det vi som författare är mest bekanta med. 

Därefter valde vi Instagram som medium att undersöka. Vi valde just Instagram eftersom 

mode är ett så stort intresse i Instagram-världen. Med Instagram kan vi enkelt se hur 

aktiva följare till modevarumärken faktiskt är och hur varumärkena skiljer sig från varandra 

i etnisk mångfald och representation. Sedan funderade vi kring vilka varumärken vi skulle 

inrikta oss i. Vi kom först fram till att välja specifika märken att undersöka eftersom vi 

tänkte att vi då utgår från samma bas i alla intervjuer. Vi ändrade dock oss och valde att 

ställa frågor baserat på varumärken som intervjuobjektet själv följer, för att få ett så ärligt 

svar som möjligt. Att hitta några som följer just de varumärken vi fokuserar på var svårare 

och vi var tidsbegränsade. Vi kom därför överens om att vi låter intervjuobjektet utgå ifrån 

ett varumärke som de själva är bekanta med. När det gäller deltagarna i vår undersökning 

valde vi att avgränsa oss till endast rasifierade användare. Eftersom representationen 

gäller dem i fråga vill vi veta hur just de resonerar kring detta ämne. 

1.4 Definition av centrala begrepp 
Vi har valt att förklara vissa centrala begrepp som är viktiga att känna till när man läser vår 

uppsats. 

1.4.1 Rasifierad 

Med rasifiering menar man att människor klassas in som stereotyper baserat på fördomar 

om deras utseende, bakgrund eller etnicitet. Hårfärg, hårtyp, hudfärg, ansiktsdrag och 

ursprung är ofta typiska indikatorer på om någon bedöms som rasifierad eller inte. Till 

exempel att alla invandrare slår sina barn eller att alla muslimer är terrorister (Molina et al. 

2005, s. 95-97). 

1.4.2 Mångfald 

Ordet mångfald kommer från en tid i början av mediesamhället där man 

uppmärksammade varför det är viktigt med flera olika oberoende medier i samhället. 

Grunden i det låg i att göra motstånd mot kommersialisering och ägandekoncentration 

genom just flera olika medier med olika ägare. På senare tid har ordet även använts inom 
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samhället och politiken på flera olika sätt. I stort kan man använda mångfald när man 

pratar om kön, religion, etnisk bakgrund, kultur, sexuell läggning osv. (Lagerkvist 2000, s. 

11). I denna uppsats refererar vi till etnisk mångfald, alltså personer i frågas etniska 

bakgrund. Med detta kan vi mena allt från en annan hudfärg än den som är “etniskt 

svensk” till andra språk än svenska et cetera. 
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2. Tidigare forskning 
Vi har, som tidigare nämnt, valt att undersöka attityder kring mångfald och representation i 

modeindustrin. Därför har vi valt att utgå från två forskningsuppsatser från olika fakulteter 

från USA eftersom att det är relevant till det ämnet vi vill undersöka. Eftersom att båda 

uppsatserna handlar om rasism i modeindustrin så har vi något att utgå från. Vi har även 

valt att utgå från Maja Mutsson som arbetar med mångfald på diverse företag i Sverige. 

2.1 Black Models Matter 

Vi utgår först från en forskning från (City University of New York), där de gjorde en studie 

om hur svarta modeller representerades i modeindustrin. Black Models Matter är titeln på 

den studien som undersöker detta. I denna studie har Scarlett Newman kommit fram till att 

svarta modeller och influencers representation i medierna är låg. Hon berättar att svarta 

modeller är de som representeras minst och i lägre utsträckning än vita kvinnor, 

exempelvis i magasin och i annonser. Det finns en begränsad efterfrågan på svarta 

modeller från modehusen och ofta kan en designer komma undan med att tilldela en eller 

två platser åt svarta modeller i sina shower. Hon menar att företag kvoterar för att de inte 

ska framstå som rasistiska. En ursäkt, som hon påstår, är ganska vanligt förekommande i 

modebranschen. Newman nämner typer; vilket används som en metod att exempelvis 

sortera kvinnor som blir bokade på modeshower eller i fotograferings-sessioner. Hon talar 

om en All American Girl som en typ, vilket är per definition vilken amerikansk kvinna som 

helst men som Newman menar egentligen är en vit kvinna. White women brukar vara den 

sekundära typen när designers är noggranna med att boka in en vit modell. 

Normaliseringen av denna metod kan påverka det allmänna antagandet om hur arbetet 

ska fördelas med följd att svarta modeller får färre möjligheter. Det är ett faktum att 

modehus eller designers specifikt bokar en vit modell i sina catwalks eller fotosessioner. 

När designers eller modehus bokar svarta eller icke-vita modeller i sådana sammanhang 

så brukar modellerna manipulera sina utseende för att de ska passa designerns vision. 

Det kan vara allt från att klippa sina dreads eller sminka sig ljusare, menar hon. Sedan 

pratar hon även om att designers jobbar med kulturell appropriering, vilket betyder att 

designers eller modehus gärna vill ha med olika kulturer men att de helst presenteras av 

vita. Exempelvis när Marc Jacobs släppte en kollektion för våren och sommaren 2017 och 

hade med sig en majoritet av vita modeller på catwalken i dreadlocks, en frisyr som 

härstammar från svarta människor och svart kultur. Denna definition av kulturell 

appropriering ger tanken att mode är inkluderade och älskar svart kultur, men inte svarta 
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människor. Man menar att dessa beslut påverkar inte bara svarta modeller, utan svarta 

influencers, designers, fotografer och så vidare. Problem som ovan angivna kan hänföras 

till avsaknaden av svart inflytande i modebranschen. Det verkar omöjligt för svarta 

människor, i det här fallet svarta kvinnor, att vara delaktiga i popkulturella utrymmen. Det 

visas inte bara ute på catwalken, utan även i fotosessioner. I och med att så få svarta 

kvinnor syns i såna sammanhang kan det drabba de konsumenter som berörs utifrån att 

dem väljer att exkludera en grupp av människor, menar hon. (Newman, 2017, s. 1-5) 

2.2 Whitewashed Runways 

En annan forskning som kommer från Fordham University, undersökte hur svarta eller 

icke-vita människor representerades och behandlades i modeindustrin jämfört med de vita 

modellerna. I denna studie har Vanessa Padula kommit fram till att svarta modeller och 

influencers syns mindre än vita modeller och influencers. Hon redovisar detta med att visa 

en statistik från en undersökning från år 2013. Hon undersökte modebloggen Jezebel som 

beräknade att procentandelen vita modeller som går längs catwalken i New York är 

överrepresenterade i Fashion Week, jämfört med modeller av andra etniciteter. Under 

hösten 2013 finns det en undersökning där statistiken redovisas som 79,98% vita 

modeller, 8,08% svarta modeller, 8,1% öst-asiatiska modeller och 3,19% latinamerikanska 

modeller. Denna, så kallade, strukturerade rasism har en negativ ekonomisk påverkan på 

icke-vita modeller då icke-vita modeller som måste konkurrera om det lilla antalet platser 

som är tillgängliga för dem. Icke-vita modeller påverkas negativt av denna strukturerade 

rasism, också för att byråerna är mindre benägna att anställa dem överhuvudtaget 

eftersom de har en lägre potential att få in pengar för modellagenturer jämfört med vita 

modeller, menar hon.  

Ofta bokar designers eller modehus en eller två modeller av en annan etnicitet för att 

bygga på deras image om att dem är inkluderade och står för mångfald. Men i själva 

verket är den enda anledningen till att de gör det att de till inte vill "framstå som rasister" 

av sina konsumenter. När denna kvoteringen är fylld börjar den strukturerade rasismen 

utifrån en annan vinkel. För även när icke-vita modeller är representerade, är de ofta 

placerade i två specifika stereotypa roller. Den första stereotypa bilden av svarta kvinnor 

bygger utifrån den afrikanska stammen, där kvinnorna är tatuerade med en tribal tatuering 

och har rakade huvuden. Den andra stereotypen av en svart kvinna är "Anglo" som i 

princip består av kvinnor med långt tjockt hår med europeiska drag (Padula, 2016, s. 

120-125). 
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2.3 Mångfald och rekrytering 

Enligt mångfaldsexperten Maja Mutsson som arbetar med Diversity & Talent Management, 

CSR och Employer Branding så säger hon att enligt diskrimineringslagen i Sverige ska 

arbetsgivare aktivt arbeta mot diskriminering. Ett EU-direktiv som trädde fram under året 

2016. Förutom att det är en lag så menar hon också att mångfald också bidrar till friskare 

medarbetare, att man hittar fler talanger, får mer innovation i företaget, når fler 

kundgrupper, tar ett större socialt ansvar och att det stärker varumärket. (Mutsson, 2016) 
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3. Teori  
Vi har valt två begrepp samt en teori som vi anser är relevanta utifrån ämnet om hur bilden 

av varumärket påverkas beroende på mångfalden på deras Instagram. Brand Equity Ten, 

eller Aaker modellen som den också kallas, är en teori om hur varumärket porträtteras och 

hur man gör för att få sitt varumärke att vara relevant för marknaden. Vi vill då se om deras 

följares attityder till varumärket påverkas på grund av mångfalden eller bristen på 

mångfalden. (Aaker, 2014, s. 10) Vi har också valt att använda två centrala begrepp; 

representation och stereotyp. 

3.1 Brand Equity Ten 

Brand equity ten, eller Aaker modellen, är en teoretisk modell av brand equity, utformad av 

David Aaker, som introducerades i sin bok Building Strong Brands år 1996. Den teoretiska 

modellen är en metod som betraktar varumärkeskapital som en kombination av tre teorier: 

brand awareness, brand association och brand loyalty som sedan läggs ihop för att ge det 

värde som tillhandahålls av en produkt eller tjänst. I det här fallet vill vi fokusera på 

begreppet brand loyalty eftersom det har en tydlig koppling till konsumenterna av de 

varumärken vi vill undersöka. När Aaker pratar om brand loyalty menar han att 

konsumenterna är lojala till ett specifikt varumärke efter att konsumenten har köpt en tjänst 

eller en produkt som konsumenten är nöjd med. När konsumenter är lojala till deras 

varumärken minskar då risken av känslan att man slösat sina pengar då man tidigare varit 

nöjd med produkterna från varumärket. När konsumenterna köper en ny produkt från ett 

redan bekant varumärke hjälper det konsumenterna att känna sig mer säkra på att dem 

fick en bra upplevelse eller en bra produkt i utbyte mot pengar, då de tidigare varit nöjda. 

Konsumenterna får det bekräftat av ett namn de hört talas om tidigare, menar Aaker. 

Varumärken erbjuder ofta också konsekvent kvalitet. Alltså; när konsumenterna köper en 

produkt eller en tjänst från ett varumärke de redan vet om så kan dem vara relativt säkra 

på att de kommer att få en lika trevlig upplevelse eller en lika bra produkt som tidigare köp, 

påstår han (Aaker, 2014, s. 10-14). Vi vill då se om denna teori fungerar och om 

konsumentvanor som respondenterna har är densamma till varumärket även om 

varumärket skulle ha skeva värderingar.  
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3.2 Centrala teoretiska begrepp 
Som tidigare nämnt har vi också valt två centrala teoretiska begrepp som vi anser är 

relevanta utifrån ämnet om hur bilden av varumärket påverkar följarnas attityder beroende 

på mångfalden på deras Instagram. Vi vill använda dessa begrepp i intervjufrågorna och 

analysen eftersom mycket av arbetet handlar om representation och även till viss del om 

stereotyper. 

3.2.1 Representation 
Representation är ett begrepp myntad av Stuart Hall. Begreppet används inte bara i 

forskning inom media utan även i kulturstudier.  

Den process genom vilken medlemmar i en kultur använder språket 

för att producera mening (Stuart Hall)(Ekström, 2008, s. 13). 

Termen i sig kan definieras på många olika sätt. Oftast handlar representation 

huvudsakligen om "närvaro" eller "utseende" där det finns en underförstådd visuell 

komponent som representerar något. Representationer kan vara tydliga bilder, 

föreställningar och/eller simuleringar. I ett annat sammanhang används representation för 

att beteckna förhållandet mellan exempelvis en politiker och hens valkrets. I det här fallet 

handlar det om en modell som ska representera följarna på Instagram. (Ekström, 2008, s. 

13). 

3.2.2 Stereotyp 
Med termen stereotyp menas en övergeneralisering av en viss kategori av människor. 

Stereotyper är generaliserande eftersom man antar att stereotypen är sann för varje 

enskild person i kategorin. Stereotyper blir då felaktiga när de tillämpas på en viss individ i 

kategorin som inte passar in i stereotypen. Exempelvis kan en typisk stereotyp vara att alla 

basketspelare är långa. Vi vet att det faktiskt inte ser ut så, därför blir stereotypen fel, då 

det finns individer i kategorin “basketspelare” som inte är långa. Stereotyper bygger 

mycket på fördomar, vilket gör att man antar något utan att titta vidare på om antagandet 

faktiskt stämmer eller inte (NE, 2018). I vårt fall gällande undersökning så kan exempelvis 

en rasifierad modell från ett sportvarumärke porträtteras som en basketspelare eller som 

rappare i ett annat varumärke, enbart baserat på stereotyper kring modellen. 
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4. Metod  
För denna uppsats så valde vi att använda oss av en intervjuanalys där vi går igenom och 

analyserar fyra olika intervjuer. 

4.1 Metodval 
För att göra en analys om varumärken (specifikt modeindustrin) och dess representation 

på Instagram så har vi valt att använda oss utav intervjuer då det är ett bra 

tillvägagångssätt för att få en mer djupgående förståelse av de olika intervjupersonernas 

inställningar, åsikter, attityder och övertygelser till ämnet. Intervjupersonerna har alla olika 

erfarenheter och bakgrunder vilket förhoppningsvis gör att deras perspektiv blir unikt och 

annorlunda. En del av materialet man kan få ut i intervjuer går ej att få ut i andra metoder 

såsom uttryck, reaktioner och terminologi som används under intervjun. Även hur de beter 

sig, vilka pauser de tar när de pratar, vilka ord och bokstäver som de lägger betoning på 

medan de pratar gör skillnad i tolkningen. Beteenden och sätt som sedan kan analyseras 

för hitta en eventuell mening. Med en intervju kan man även ge sonderande frågor och 

följdfrågor vilket leder till att man kan få ut en större mängd material och mer djupgående 

svar jämfört med t.ex. en enkät. Vi använde oss av precisa och öppna frågor för att inte få 

ja och nej svar.  

Frågorna var strukturerade på ett sätt som skapar en större konversation (Weiss, 1995, s. 

1). 

Hedin tar upp att när vi använder oss av en kvalitativ studie som intervju så är vi ute efter 

att, på ett sammanhängande sätt, beskriva hur intervjupersonerna som unika individer 

uppfattar olika företeelser och för att kunna få personens syn på sin egen verklighet 

(Hedin, 1996, s.11). Vi är också ute efter att försöka beskriva olikheterna och likheterna 

mellan de olika intervjupersonernas svar, och det gör vi genom att försöka hitta mönster. 

Eftersom att man i semistrukturerade intervjuer utgår från den direkta frågeställningen och 

de områden frågorna tillhör möjliggör det en öppnare intervju där vi inte är låsta vid de 

frågor vi redan förberett.  

På så sätt får vi bättre flyt i intervjun och intervjupersonerna kan öppet följa vägen som vår 

intervjuguide tar dem. Vi kan efter intervjuerna analysera de svar som ges och peka på 

olika möjliga slutsatser med hjälp av vår teori och vår analys av intervjupersonernas svar 

och beteenden.  
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Dock är det viktigt att komma ihåg att intervjupersonerna inte är några ämnesexperter och 

att det inte går att göra några större generaliseringar ur svaren. Därför bygger majoriteten 

av våra frågor på intervjupersonernas attityder och vårt mål är att få ut den känsla som 

mångfald och representation hos varumärken på Instagram bringar fram.  

4.2 Tillvägagångssätt  

4.2.1 Intervjumetod  
Vi började intervjumetoden med att skapa en intervjuguide som hjälper att skapa 

interbedömarreliabilitet mellan de olika personer som gör intervjuerna. I intervjuguiden 

finns all information och frågor som ska ställas. Samt även som tidigare nämnt – de 

sonderande frågorna och följdfrågorna som finns. Vi valde att intervjua fyra personer för att 

få så kompletta intervjuer som vi hade tid med. Eftersom tiden och storleken för denna 

uppsats var begränsad anpassade vi intervjuerna till uppsatsens omständigheter. Även 

detta blir en faktor till reliabiliteten, då vi är medvetna om att fyra intervjuer inte är 

tillräckligt för att dra starka slutsatser. Intervjun inleds med att få intervjuperson att prata 

om sig själv, man försöker att få personen att känna sig bekväm och öppna upp sig mer 

redan från start. Frågorna går sedan vidare till att prata om personens användande av 

Instagram, detta mer på en ytlig nivå, och därefter mer djupgående frågor om deras tankar 

kring mångfald och representation på Instagram. Därmed följdfrågor och sonderande 

frågor som får varje svar att bli djupare och så att personen verkligen får ut alla sina 

känslor om ämnet. Vi försöker att hålla frågorna tydliga och de ska inte kräva någon 

speciell förkunskap för att besvaras (Dalen, 2015, s. 36). Intervjuerna är inspelade och 

efter intervjuerna transkriberas materialet och sammanställs till ett material som sedan kan 

analyseras. 

4.2.2 Intervjufrågorna 
När vi gjorde vårt urval av frågor kom vi fram till de beståndsdelar som vi anser vara 

relevanta till ämnet och tänkte på hur våra intervjufrågor ska kunna besvara vår 

frågeställning och vårt syfte. Vi inleder intervjun med det som kallas för the grand tour 

vilket innehåller frågor om personen, ålder, sysselsättning, bosättning. Efter det så 

kommer den första av huvudfrågorna; “Vilka varumärken följer du på Instagram?”. Detta 

för att få basinformationen som ger oss en grundläggande förståelse av hur engagerad i 

mode och varumärken på Instagram som personen är. Efter det börjar vi med de mer 

djupgående frågorna för att få ett perspektiv på personens åsikter och tankar kring 

mångfald så att de frågor som följer därefter kan besvaras med deras perspektiv i åtanke. 
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Det skapar en bra grund och startpunkt för de djupa frågorna. Följande frågor syftar på om 

vi kan få reda på om personen redan lagt märke till mångfald och representation på 

Instagram. Nästa fråga, “Tycker du att det är viktigt att inkludera en viss etnicitet som 

representerar dig?”. Vi kan då förstå personens tankar kring hur personens egen etnicitet 

är representerad på Instagram, vilket är viktig då vi vill att personen ska ge oss sitt synsätt 

på inte bara hur andra är representerade utan även sig själv och vad det betyder för hen. 

“Vad spelar det för roll för dig om ett varumärke jobbar med mångfald eller inte?”, vi vill 

veta hur det påverkar personen, vad hen tycker och tänker och hur personen agerar 

gentemot varumärket. Vilket i sin tur, när vi analyserar och jämför de olika svaren, kan få 

en bredare känsla för hur intervjupersonernas attityd till varumärket ändras och påverkas. 

Näst kommer frågan “Har du något exempel på hur ett varumärke jobbar med mångfald, är 

inkluderande med olika folkgrupper eller har modeller som är icke-vita?”. För oss att kunna 

analysera vad intervjupersonerna ser som positiv kontra negativ representation av 

mångfald på Instagram så måste vi fråga denna fråga. “Skulle dina köpvanor från ett 

varumärke ändras beroende på din bild av varumärket?”, vad vi tycker är bästa sättet för 

att ta reda på de faktiska konsekvenser deras representation kommer ha på exempelvis 

fluktuation av följare, gillningar, inkomst. Vår sista huvudfråga: “Hur tycker du att icke-vita 

människor representeras i dessa modehus?”. Vi får ut deras sista tankar kring 

representationen och det ger oss en större inblick i vad de tycker om representationen 

som faktiskt finns. Är den rättvis? Är den stereotypiskt? Det ger oss ett nytt perspektiv i 

ämnet, som faktiskt inte bara handlar om bristen på representation, utan även om 

representationen som redan finns. 

4.3 Urvalsmetod och validitet 
Vi valde att endast intervjua rasifierade personer i åldrarna 18-27 som följer olika 

varumärken på Instagram. Vi fann dessa intervjupersoner genom köp och sälj-forum på 

Facebook som är inriktade på mode. Anledningen till att vi valde att endast intervjua 

rasifierade följare är för att avgränsa oss i uppsatsen, samt för att vi tyckte att det var en 

intressant vinkel att studera. I en eventuell c-uppsats hade vi möjligen haft tiden till att 

intervjua både vita och rasifierade för att sedan jämföra svaren.  

Personerna vi valde har ett intresse för mode, och var okända för oss då det skapar 

mindre chans för att vi får partiska och framtvingade svar. Vilket i sin tur gör processen 

mer objektiv och systematisk. Intervjuerna utfördes 14-23 maj 2018. De intervjumaterial vi 

har tagit fram har varit tillsammans och har transkriberats ihop. 
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För att vidare fastställa validiteten så utfördes intervjuerna ihop då vi kan tillsammans se 

till att datainsamlingen och transkriberingen av insamlat material utförs korrekt, som i sitt 

sätt gör uppsatsen mer valid. Vi har testat och gjort iterationer av vår intervjuguide under 

metodkursen för att förbättra och göra intervjun mer utförlig även för att få ut de resultat vi 

vill uppnå. Vi diskuterade relevansen av varje fråga och hur de kommer att hjälpa oss nå 

och svara på den frågeställning som vi har. (Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, 

2014). Vi övervägde de forskningsetiska dilemman som kan uppstå och pratade ihop oss 

för att var överens om vilka gränser som vi ej går överstiger när det gäller intervjuerna. De 

etiska dilemman vi har hanterat är: anonymitet. Vi valde att inte ha med namnen utan 

istället ha med falska namn då det gör det mer lättläst i transkript form samtidigt som vi 

inte bryter mot anonymiteten. Vi visste att det kunde framstå känsliga perspektiv och 

tankar men vi valde redan innan att inkludera all viktig information som ges då de är 

annars svårt veta vart man ska avgränsa samt vad som är för mycket eller för känsligt att 

veta. Vi talade om för respondenterna att deltagandet är frivilligt samt att de kan stoppa 

intervjun när som helst utan att få några som helst negativa konsekvenser för det. 

Eftersom vi hade tänkt spela in själva intervjun bad vi om deras tillåtelse för detta samt var 

vi väldigt utförliga med att förklara samtycke och vad som skulle vara med i uppsatsen för 

att intervjupersonerna ej skulle bli förvirrade eller frustrerade i efterhand. Dessutom för att 

de ska känna sig säkra i att kunna dela sina åsikter även om de kanske är kontroversiella 

och för känna sig skyddade som deltagare i intervjuerna. (Vetenskapsrådet, 2018) tar upp 

de fyra etiska huvudprinciperna som är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiell 

kravet och nyttjandekravet. 

4.4 Begrepp och teori 
Vi har valt att använda oss av teorin brand loyalty för att analysera vårt material. Andra ord 

för att analysera är objektivitet, systematik, validitet och reliabilitet. 

4.5 Kritik mot metodval 
När vi analyserar vårt material kan vi framföra faktumet att det är svårt att hitta faktiska och 

definitiva svar. Många av svaren vi fått fram har skapat mer frågor än de har gett svar. 

Under intervjuer så har det framkommit olika sonderande och följdsvar då deras svar på 

frågor har varit olika vilket har gjort det svårare att dra slutsatser. 
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5. Analys  
Syftet med undersökningen är att studera rasifierade Instagram-användares tankar, 

attityder och åsikter om hur varumärken på Instagram jobbar med etnisk mångfald och 

representation. I det här kapitlet har vi intervjuat fyra följare av olika modevarumärken på 

Instagram. Vi vill undersöka de rasifierade följarnas attityder, därför har vi valt fyra 

rasifierade intervjupersoner där följarna berättar om sina erfarenheter kring mångfalden i 

flödet, eftersom deras tankar är i fokus. Alla respondenter är anonyma och alla 

respondenter kommer från icke-vita bakgrunder. Vi har valt att använda andra namn på 

följarna som vi har intervjuat för att skydda deras identitet. Presentation av den första 

respondenten;  

Aisha, 23 år gammal. Aisha är uppvuxen i Solna och har eritreansk bakgrund. Hon följer 

Gucci, Levi’s och Filippa K på Instagram. Hon poängterar att de flesta varumärken hon 

följer är dominerande av vita: 

Levis sticker ut för att de har lite olika modeller och de har olika åldrar 

på modellerna och de har modeller från olika folkgrupper. Medan Gucci 

exempelvis alltid har den smala vita kvinnan, likadant med mannen. 

Filippa K sticker ut på så sätt att det är väldigt skandinaviskt. Just ett 

skandinaviskt utseende. (Aisha) 

Presentation av den andra respondenten; Fatima, 27 år gammal. Fatima bor i Rinkeby, 

Stockholm och har somalisk bakgrund. Hon följer H&M, Zara och Mango på Instagram. 

Hon tycker precis som Aisha att de flesta varumärken hon följer är dominerande av vita, 

men hon ger exempel på att de flesta modehusen kvoterar in rasifierade i sina flöden och 

visningar: 

Jag skulle väl säga att det känns som att de har nån svart lite då och då 

för att jämna ut det, om man jämför med hur många vita de har. Eller 

när de har en svart så känns det som att de har tänkt att de nu måste 

slänga in en svart person. Ofta är det någon som man inte kan tyda var 

de kommer ifrån, alltså oftast mixad. (Fatima) 

Presentation av den tredje respondenten; Sarah, 21 år gammal. Sarah är uppvuxen i 

Tensta, Stockholm och har egyptisk bakgrund. Hon följer sportkedjor som Adidas och Nike 

på Instagram. Hon har även följt Zara tills nyligen. Förutom klädesbranschen så följer hon 

också sminkmärket Fenty. Hon märker dock inte av vithetsnormen i Instagram-flödet i och 

med att Adidas och Nike jobbar bra med mångfalden, att det är en blandning av olika 

�20



etniciteter, menar hon. Hon tror dock att det är en trend att varumärken måste jobba med 

mångfalden: 

På Instagram är det nu ganska blandat. Men när jag tänker i olika tider 

är jag inte säker på om det kanske är en trend. Eller ifall att det är något 

som generellt finns. Jag minns att när jag började med Instagram så 

följde jag typ inga varumärken för att jag kände att inga av modehusen 

tillämpade mig och min stil. Men nu på senare tid när det blivit mer 

omtalat och trendigt med etnisk mångfald och representation och sånt, 

då började jag följa fler. (Sarah) 

Presentation av den fjärde respondenten; Jasmine, 24 år gammal. Jasmine är uppvuxen i 

Malmö och har arabisk bakgrund. Hon följer Off-White på Instagram. Hon håller med 

samtliga respondenter om att Instagram-flödet är dominerande av vita och att anledningen 

till att hon följer varumärket är på grund av den mångfald som hon tycker finns på deras 

Instagram:  

Jag följer inte så många märken på Instagram för jag tycker det blir 

opersonligt om det alltid dyker på reklam på mitt feed. Men Off-White 

följer jag. (...) Jag tycker att de jobbar ganska bra med mångfald, vilket 

är en anledning till att jag ens följer dem. Man ser ändå rasifierade 

väldigt ofta i deras feed, jämfört med andra varumärken som är mycket 

större. Off-White kör ändå på alla möjliga typer av människor och 

etniciteter så jag tycker ändå att de gör ett bra jobb. (Jasmine) 

5.1 Följarnas syn på mångfald  
En utgörande del av studien visar följarnas attityder kring olika varumärken och hur de 

jobbar med mångfald. Hur bra jobbar varumärken med mångfalden på Instagram? Är det 

många icke-vita i flödet eller det är inte det? Vill man se en förändring och vilken i sådana 

fall? Vad kan det det nuvarande läget bero på och vad kan varumärken som är sämre på 

mångfald göra för att jobba på bättre? Detta är exempel på frågor som ställdes under 

intervjuerna för att närma sig respondenternas egna uppfattningar och upplevelser kring 

detta. Begreppet representation är relevant här eftersom attityder kring mångfald och 

representation, som faktiskt finns, är i stort fokus.  Samtliga av respondenterna nämnde att 

H&M jobbade dåligt med mångfald och att Nike jobbar bra och hur de upplevde deras sätt 

att ta ansvar för mångfaldsfrågor och sättet man representerar icke-vita människor i 

Instagram-flödet. Mycket återgår till det centrala begreppet om representation (Ekström, 
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2008, s. 13). Det finns ett intresse att studera detta eftersom respondenterna var tydliga 

om att de ville se sig själva eller något mer normbrytande på Instagram-flödet. När vi 

frågade om deras tankar kring läget gällande mångfalden idag var samtliga eniga om att 

mångfalden och representationen av rasifierade eller icke-vita bör vara fler. Aisha 

exempelvis menar att det inte spelar någon roll om en viss etnicitet är dominant men att 

det vore positivt om olika etniciteter får synas och vara med. Hon använde senare Nike 

som ett exempel:  

Jag tycker att Nike är rätt bra på det. Speciellt eftersom de har kända 

personer från lite överallt. Både unga och äldre. De har ju mest med 

världskända personer, men etniskt sett tycker jag ändå att dom visar på 

mycket mångfald. (Aisha) 

Samtliga av respondenterna påpekade att de tycker att mångfalden är dålig och att 

anledningen är den vithetsnorm som präglar samhället idag. Ett svar kan ligga i den 

tidigare forskningen från USA (City University of New York) och (Fordham University). 

Sammanfattningsvis hade båda författarna försökt att lyfta fram och bekräfta 

sammanhanget av vithet och vitt privilegium i modesammanhang. Dock hade de ingen 

förklaring till varför vitheten är så stor mer än att det är en strukturerad och finslipad form 

av rasism (Newman, 2016, s. 1-5). Detta definieras i sin helhet av Susan Kaiser (Kaiser, 

2012, s. 30-31) som har forskat inom mode- och kulturstudier, där hon antyder att det 

givna samhället kan främja intressen som inte har något att göra med allmänheten att 

göra, men ändå dominera. I det här fallet dominerar vita människor i Instagram-flödet, trots 

att alla människor i världen använder Instagram. Respondenterna menar också att det är 

viktigt att olika etniciteter får synas och vara med. De anser att om människor i Instagram-

flödet ser ut som dem bidrar det positivt till varumärket eftersom man kommer känna sig 

mer benägen att konsumera från något man kan relatera till. Respondenterna anser även 

att det har en positiv påverkan på den yngre generationens självbild. Alla respondenter är 

dock upprörda över att vithetsnormen präglar över modevärlden och de tycker det är viktigt 

att alla representeras:  

Ja, det är sjukt viktigt. Hur ska jag kunna relatera till ett märke om ingen 

av deras modeller eller influencers ser ut som mig? Varför skulle jag 

tänka “åh vad fint det ser ut på den personen, det sitter säkert lika fint 

på mig” om personen inte ens påminner om mig? Och det är så 

störande för jag har bara tänkt på det de senaste åren, när det blev 

öppet att ställa såna frågor. Innan var det självklart för mig att 
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modellerna var vita. Det var liksom inte ens en fråga. Vad skulle de 

annars vara? Och när man tänker efter är det konstigt att man är 

tvungen att tänka så som rasifierad. Att vara sekundär sitter så djupt 

inrotad att man inte ens ifrågasätter det. (..) Jag tror att bristen på 

mångfald i olika företag och sånt i samhället kommer hela vägen från 

kolonialismen och rasism och så vidare. Inte att det nödvändigtvis 

behöver vara att man tänker “rasifierade är mindre värda än oss, så nu 

ska vi inte anställa dem”, utan mer att det bara sitter i bakhuvudet att 

vitt är det normala så det är de vi väljer. Jag tror att människor agerar 

på sina fördomar mycket mer än vad de tror. Kanske inte alltid medvetet 

men att de i alla fall gör det. Dessutom har man inte pratat om 

problemet förrän nyligen. Om man aldrig pratar om något utan bara 

låtsas som att ett problem inte finns så kommer ju ingen ändring att ske.  

(Jasmine) 

Samtliga respondenterna verkar vara överens om ovanstående upplevelse och tror att 

bristen på mångfalden ser ut som den gör i dagens samhälle kan bero på att 

vithetsnormen, som kanske var tydligare för exempelvis 200 år sedan, sitter i kvar ännu 

idag. Fatima ger exempel på hur hon upplevde hur det var förr i tiden:  

Mycket går ju tillbaka till förr i tiden när det var vita man såg i tv, på 

filmer, arbetsplatserna var vita och så vidare. Sakta men säkert har man 

släppt in en problemet blir ju när man typ kollar på nyheter på TV, man 

ser inte många svarta. För att man håller kvar traditionen. Man håller 

kvar det här gamla och vita. Man vill behålla vithetsnormen. Jag tror att 

det är väldigt hotfullt när man börjar blanda in andra etniciteter för att då 

kommer man sakta men säkert börja sudda ut den. Det är precis som 

Sverigedemokraterna tänker, ju mer möjligheter andra får desto mer 

kommer vita människor att försvinna. Sen tror jag att många i de äldre 

generationerna tycker att det är hotfullt när de ser folk som inte liknar 

dem på TV eller liknande. (Fatima) 

Respondenterna är också eniga om att en utökad mångfald bidrar till en positiv utveckling 

för den yngre generationen och att inkludering bådar gott för samhället in i framtiden: 
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För att visa människor och den yngre generationen att det är okej att 

vara olika, att du har en plats i världen och att du är okej och lika viktig 

som alla andra. (...) (Fatima) 

Tidigare nämnda Maja Mutsson tycker att mångfald är viktigt på en arbetsplats därför att 

de stärker varumärket och att det tyder på bättre integration. (Hedström, 2015).  

Respondenterna instämmer. Förutom att man bör ha med personer med olika etniciteter 

och olika bakgrunder bör man även jobba utifrån kulturella perspektiv, vilket hon tycker att 

varumärket Dove gör: 

Dels ha mer personer från olika etniciteter och kanske berätta någon 

story där man blandar in lite olika kulturer. Exempelvis som Dove gör 

när de pratar om kvinnor och att alla vi ser olika ut, så har de ungefär tio 

olika kvinnor som ser helt olika ut med helt olika kroppsformer. Något 

sånt hade man kunnat göra på Instagram, folk från lite överallt som 

kanske till och med pratar olika språk i det här inlägget för att dra till sig 

folk från just deras kulturer så att andra kan tänka att de förstår vad 

dem säger. (Aisha) 

Exemplet hon pratade om handlade om kvinnor med olika etniciteter. Reklamen speglar 

mycket på hur olika kvinnor från olika etniciteter ser ut, pratar och var de kommer ifrån. 

Sedan lyfter de olikheterna. De har till och med pratat om hår, exempelvis afro eller krulligt 

hår som oftast bärs av afrikaner, och försökt att lyfta fram det på ett positivt sätt (Dove, 

2015). Tidigare har synen på afrikanskt hår fått en negativ bild enligt den tidigare 

forskningen (Padula, 2016, s. 120-125)  

5.2 Följarnas konsumentvanor 
Arbetsfrågan till undersökningen studerar hur och om konsumentvanor påverkas av 

mångfalden hos ett varumärke. Det här kapitlet handlar om lojaliteten till varumärket, vilket 

kan kopplas till brand loyalty (Aaker, 2014, s.10). Är det värderingarna eller mångfalden 

som påverkar konsumtionen av produkterna? När det kommer till konsumentvanor så har 

majoriteten av respondenterna inte mångfald och representation i åtanke när dem ska 

handla en produkt. Däremot kan konsumentvanor skifta beroende på om varumärkets 

uppfattade värderingar som inte skulle passa konsumentens värderingar. Aisha tar H&M-

kampanjen som ett exempel:  
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Hittar jag ett par fina jeans från Levis som jag vill ha så kommer jag ju 

köpa dem. Men säg att det är något kontroversiellt som med H&M-

kampanjen (pojken med tröjan) så kommer jag inte handla där. Där har 

jag inte handlat sedan den skandalen.  Om varumärket står för saker 

och ting som jag inte står för, håller med om eller som jag inte kan 

identifiera mig med så kommer jag inte handla där. Jag skulle inte 

kunna handla från ett varumärke som gör saker som inte är i linje med 

det jag tror på eller som jag anser inte är rätt. (Aisha) 

Exemplet hon pratade om, handlade om en svart pojke som var modell åt H&M där pojken 

hade en tröja på sig med orden "coolest monkey in the jungle” tryckt på framsidan. 

Skandalen drog offentliga anklagelser om rasism över sociala medier, däribland från 

världsartisterna The Weeknd och G-Eazy, som båda knyter band med företaget (Rågsjö 

Thorell, 2018).  Aisha berättar att hon inte kommer stödja H&M såvida företaget inte gör en 

offentlig och genuin ursäkt. Hon tycker att det kan bero på, som tidigare nämnt, att 

företaget inte jobbar med intern mångfald: 

Jag tror att man absolut kan göra misstag. Just med H&M kanske det 

berodde på att de inte hade människor med tillräckligt stor kompetens 

som jobbade med kampanjen och då menar jag folk som inte var från 

olika delar av världen. Där någon kan komma med nya perspektiv. Om 

ett företag kan äga upp till det de gjort och genom pressmeddelanden 

kanske äga misstaget och göra rätt i form av välvilja eller liknande så 

kan man förlåta. Men om man bara duckar och ignorerar det så tycker 

jag inte att det känns lika rätt eller rättvist. Då blir det för mig som nu att 

jag inte handlar där på åtta månader. (Aisha) 

Sarah tar också upp H&M-skandalen. Hon pratar om att skandalen var en faktor som har 

fått henne att sluta följa modehuset på Instagram och hon har även slutat konsumera 

deras produkter. Hon nämner också Zara som hon precis har avföljt i ett exempel: 

Jag har fortfarande inte handlat på H&M sen dess. Och Zara. De hade 

några modeller med någon typ av hijab. Men de hade inte gått ut och 

sagt att det var en hijab, och det störde mig väldigt mycket så nu har jag 

inte handlat där heller. Alltså, visst det kanske är något som företagen 

ber om ursäkt för och som jag, tyvärr, tillslut faller efter och handlar där 

igen. Men i stunden försöker jag tänka på det och inte handla där. 

(Sarah) 
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Den andra faktorn som Sarah tar upp är om en annan H&M-skandal, vilket är exploatering 

av utvecklingsländer. En faktor som har fått henne att sluta följa varumärket på Instagram 

och även sluta konsumera deras produkter. Hon pratar om att aktivt bojkotta H&M på 

grund av den negativa synen hon har av varumärket: 

Om jag har en negativ bild av ett varumärke, på grund av olika saker, så 

kommer jag inte handla där. Exempelvis H&M, det var inte bara det 

med den svarta pojken. H&M har även dåliga förhållanden för vissa av 

deras arbetare och det får mig att inte vilja handla där. Jag stödjer inte 

exploateringen av utsatta grupper på olika sätt. Sen kan det bero på ett 

självuppfyllande syfte, alltså att man inte handlar där eftersom att man 

tror att man bidrar till något bättre genom att inte göra det. Men det 

påverkar absolut mina köpvanor. (Sarah) 

Exploatering av utvecklingsländer är något H&M har fått kritik över genom åren. De har 

kritiserats av fackliga organisationer och har även granskats av journalister i Asien. 

Exempelvis har det rapporterats om att barn i Burma har arbetat 14 timmar om dagen och 

att tvångsarbete förekommit (Lapidus, 2016).  Jasmine har valt att bojkotta varumärket fullt 

ut på grund av en upplevd strukturerad rasism, trots att hon gillar en del av deras 

produkter. Fatima tycker att det är ett aktivt val som bör uppmuntras: 

Förut handlade jag en del där. Men för några år sen bestämde jag mig 

för att sluta helt. Jag har som sagt ingen lust alls att lägga mina pengar 

på några som ser mig som en mindre värd stereotyp. Jag vill inte känna 

mig som en slav för dem så jag slutade handla där. Självklart kan jag 

fortfarande se plagg jag tycker är snygga men jag kan verkligen inte 

ens tänka mig bära något som inte ens är gjort för mig i åtanke. 

(Jasmine) 

(...) När jag går till jobbet och tjänar mina pengar gör jag ett aktivt val 

med var jag väljer att placera mina pengar. Om jag känner att ett märke 

inte representerar någon typ av mångfald, då vill jag helst inte lägga 

några av mina välförtjänta pengar där. Då vill jag ju hellre handla 

någonstans där man lyfter upp att det finns skillnader och där man bryr 

sig om mångfald. Visa att det finns folk. Jag tror att det är jätteviktigt, 

speciellt för små barn. För när jag var ung kan jag inte säga att jag 

tyckte att jag såg många rasifierade i olika kampanjer. När jag väl såg 
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nån var det alltid en. Och den var alltid närmare vit, för det går efter den 

här vithetsnormen som vi har. Man hade liksom ingen fokus på att det 

fanns skönhet eller representation i andra färger eller etniciteter. 

(Fatima) 

Allt återkopplas till Aakers teori (brand loyalty) eftersom den är användbar här när man 

pratar om följarnas lojalitet till varumärken. Respondenterna menar att värderingar är 

viktigt när de väljer var de handlar. Ett sätt att avsluta denna analys är att teorin inte alltid 

håller fullt ut, eftersom det inte räcker att produkterna är bra. Varumärkets värderingar 

måste matcha ens egna (Aaker, 2014, s. 10). 

5.3 Följarnas syn på porträttering av rasifierade 
I den tidigare forskningen förklarade Vanessa Padula att när rasifierade väl syns och är en 

del av mångfalden så representeras dem annorlunda i jämförelse med vita. Exempelvis att 

svarta modeller måste antingen ha det stereotypa stam-utseendet eller, raka motsatsen, 

att svarta modeller ska ha “europeiska” drag (Padula, 2016, s. 120-125). Begreppet 

stereotyp är relevant här eftersom attityder kring stereotypa porträtteringar förekommer 

och är med i diskursen. Vi vill därför studera om respondenterna upplever detta när de är 

inloggade på Instagram och ser flödet från de varumärken dem följer. När det kommer till 

representation av olika folkgrupper var respondenterna eniga om hur de flesta rasifierade 

modeller porträtterades. Mycket återgår till det centrala begreppen om etniska stereotyper 

(NE, 2018). Eftersom respondenterna var tydliga om att de tyckte att icke-vita sågs på ett 

annat sätt. De tyckte att icke-vita alltid sågs som basketspelare, rappare eller terrorister. 

Sarah tyckte att det var tråkig och vill se en annan bild: 

När det väl finns tittar jag på hur de representeras. Är de lite som 

clowner. Som ska fylla upp en stereotypisk bild eller som i alla fall inte 

representeras likadant som de vita modellerna hade blivit 

representerade eller brukar bli representerade. Om jag ska vara helt 

ärlig tycker jag att de ofta inte gör det utan målas upp stereotypiskt. De 

ska ofta vara rappare eller basketspelare och så. Vilket jag kan känna 

är lite tråkigt. Visst, att människor blir kända för det stämmer men att 

måla upp det som att det bara är det som finns är tråkigt och 

missvisande, tycker jag. (Sarah) 

5.4 Bäst på mångfald enligt Instagram-följarna 
Syftet med undersökningen var, som sagt, att undersöka rasifierade Instagram-

användares tankar, attityder och åsikter om hur varumärken på Instagram jobbar med 

etnisk mångfald och representation. I det här kapitlet berättar respondenterna om vilka 
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varumärken de upplever jobbar bra med mångfald och vilka som de upplever är dåliga på 

det. Begreppet representation är relevant här eftersom attityder kring mångfald och 

representation i detta kapitel är i större fokus. När det kommer till vilka modehus som 

jobbar bra med mångfald i olika sammanhang tycker Aisha att det är sport och streetwear 

märket Nike som jobbar bäst med mångfalden i sina externa och interna kanaler:  

Jag tycker typ att Nike är rätt bra på det. Speciellt eftersom de har 

kända personer från lite överallt. Både unga och äldre. Sen, har de ju 

mest med världskända personer, men etniskt sett tycker jag ändå att 

dom visar på mycket mångfald. (...) Kanske vara lite mer närvarande. 

Visst, man kanske vill jobba med redan stora ansiktet som redan har en 

fanbase som man kan använda sig av, men jag tror också det är viktigt 

att man aktivt försöker täcka att man har modeller som ser lite olika ut, 

vare sig du är från Kina, någonstans i Europa eller om du är 

afroamerikan. (Aisha) 

Samtliga respondenter håller med och tycker att Nike jobbar bra med mångfald. Som 

tidigare nämnt följer Sarah Nike på Instagram och konsumerar en del från Nike men tycker 

också att varumärket ibland kvoterar in rasifierade modeller i stereotyper för att det är 

trendigt. På Nikes egna hemsida kan man se statistiken på mångfalden, där den 

rasifierade personen är den generella arbetaren som jobbar för varumärket år 2017, vilket 

är 56% kontra 44% som är vita. En ökning med fyra procent från 2015. Däremot är vita 

överrepresenterade som direktörer eller andra högre uppsatta roller med 77% vita kontra 

33% rasifierade, enligt en statistik år 2017. Dessutom har det skett en ökning med tre 

procent från 2015 (Nike, 2017).  

Men när det kommer till vilka modehus som jobbar dåligt med mångfald i olika 

sammanhang tycker Aisha att det är det italienska varumärket Gucci som jobbar dåligt 

med mångfalden i sina externa och interna kanaler: 

Jag kan tycka att exklusiva märken är dåliga på det. Det känns som att 

exempelvis Gucci reklamerna alltid har vita män eller vita kvinnor som 

de jobbar med. Jag tror att det handlar om vilka de tror kan och har råd 

att lägga pengarna på dem. Utifrån det så marknadsför de inriktat på 

dessa. (...) Exempelvis att de ska ha någon kort reklamfilm. De kan ju 

kasta in någon person i reklamen som har en väldigt liten roll i den, 

bara för att visa på att man vänder sig till alla. Ungefär som en biroll. 
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Eller att reklamfilmen utspelar sig på en geografisk plats som kanske 

inte är traditionellt europeisk. (Aisha) 

Enligt respondenterna så är majoriteten eniga om att H&M är det nämnda varumärket som 

jobbar sämst med mångfalden. Efter incidenten med den förra kampanjen, med den svarta 

pojken, har H&M fått negativ feedback från medier, deras följare och konsumenter. Kritiken 

var så stor att modejätten tog åt sig kritiken som ledde till att de fick anställa en global 

ledare för mångfalden inom företaget (Smith, 2018).  

Aisha tyckte dock att det var Gucci som var det varumärket som jobbade sämst med 

mångfalden. Gucci är det varumärket som bör jobba mer med mångfald, menar hon. 

Under Business of Fashion's Summit år 2016, gav James Scully, som jobbar inom 

rekrytering för modeller, negativ feedback till Gucci på grund av brist på mångfald (BoF, 

2016). Däremot har varumärket lyssnat på kritiken och året därpå lanserade modehuset 

en kampanj flera rasifierade modeller. Kampanjen hade nio svarta modeller där de fick 

demonstrera sina personligheter och egenskaper. Då menade modehusen att de ville lyfta 

de modeller som visades under kampanjen. Kampanjen var för lanseringen av 

höstkollektionen år 2017 (Instagram, Gucci, 2017). Alla respondenter var dock eniga om 

att aktivt bojkotta H&M efter incidenten med pojken. Oftast var det H&M som 

respondenterna konsumerade, till synes regelbundet, innan händelsen. Detta av 

anledningen till att det var billigt och lättillgängligt, menar Sarah:  

De var ganska regelbundna eftersom de har mycket billigt som lockar 

och det tilltalar olika människorna på grund av priset. Det avtog efter 

dessa negativa händelser. Men grejen är att man är nästan tvungen att 

handla där på såna företag som massproducerar eftersom det inte alltid 

finns något annat att välja på utan att gå upp i pris betydligt mycket. 

(Sarah) 

Sarah menar dock att även om en del kontroversiella händelser räckte för henne att sluta 

handla där är problemet det nonchalanta bemötandet till kritiken av vissa varumärken som 

slutligen får henne att vilja sluta handla någonstans. Mycket återgår till det centrala 

begreppet: representation (Ekström, 2008, s. 13). Detta eftersom respondenternas svar 

visade tydligt att det går att dra paralleller mellan vilka varumärken som de anser jobbar 

bra med representation och var de handlar mest. 
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5.5 Resultatet av analysen 
När vi har gjort vår analys av de olika intervjuerna har vi märkt att teorin som vi har valt har 

varit bra för att kunna skapa en mer gestaltad idé av vad som i grund är personliga åsikter. 

Intervjuerna har varit relativt lätta att analysera då vi fick väldigt djupgående och specifika 

svar med bra exempel som gick att koppla till vår valda teori. De svar vi fick var direkt 

relaterade och hjälpte oss att förstå eventuella svar till vår frågeställning vilket underlättade 

processen markant.  

5.5.1 De generaliseringar som vi har gjort 
Undersökningen vi har gjort representerar hur intervjupersonerna som rasifierade i Sverige 

känner gentemot representationen som modeindustrin påvisar, främst på Instagram. 

Majoriteten av intervjupersonerna tyckte att modehusen som de följer behöver arbeta mer 

med mångfald och representation för att alla ska känna sig representerade och för att få 

bort den upplevda vithetsnormen. När de rasifierade följarna ser till majoriteten vita 

modeller i ett Instagramflöde har de inte något att relatera till. Vilket i sin tur gör det 

ideligen svårt att föreställa sig själva i plaggen och att sannolikheten att de köper dem är 

liten. Samtliga av de respondenterna tyckte att Nike jobbar bäst med sitt mångfald och 

representation då de har en majoritet icke-vita modeller. Vi kunde även se att H&M 

upplevdes sämst på mångfald och representation på grund av deras tidigare skandaler. 

Mångfald och representation är ej konstant i åtanke när man handlar men om ett företag 

genomgår en skandal eller visar sig vara emot mångfald blir respondenterna upprörda. 

Dock går det, i vissa situationer, att återfå konsumentens tillit med tiden. Förutsatt att 

skandalen inte är stor nog att man väljer att aktivt bojkotta varumärket. Vår studie har visat 

att varumärkets värderingar har vikt. Som tidigare forskning pekar på känns det som att 

vissa varumärken och kampanjer har med svarta modeller bara för att de känner att de 

måste, istället för att de är genuint intresserade i att representera och öka mångfalden. 

Ofta representeras icke-vita modeller med en sorts stereotypiskt roll eller försöker man få 

dem att se mer europeiska ut, vilket ofta tar från verkligheten (Padula, 2016, s. 120-125). 

När det kommer till konsumentvanor var alla respondenter beredda att aktivt bojkotta 

företagen som hade värderingar som motsatte sig respondenternas, även om produkterna 

var bra. Allt återkopplas till Aakers teori (brand loyalty) eftersom den är användbar här då 

han pratar om följarnas lojalitet till varumärken. Dock krockade teorin med de 

generaliseringar som vi hade gjort eftersom det visade sig att konsumenterna inte alltid är 

lojala till varumärken även om de har varit nöjda med varumärket tidigare. I slutändan 

handlar allt inte om produkten enligt de utan värderingar spelar en stor roll.  (Aaker, 2014. 

s. 10). 
�30



6. Slutsatser och framtida forskning  
Syftet med denna uppsats var att undersöka rasifierade Instagram-användares tankar, 

attityder och åsikter om hur varumärken på Instagram jobbar med etnisk mångfald och 

representation  

6.1 Slutdiskussion 
Vi valde att intervjua fyra rasifierade Instagram-användare som följer modevarumärken 

eftersom för att få fram deras tankar, perspektiv och attityder till mångfalden och 

representationen på olika varumärkens Instagram-konton. Varför vi valde att intervjua just 

rasifierade var för att vi skulle få mer insikt i hur rasifierade människor ser på mångfalden 

då själva kärnan av arbetet handlar om en alternativ form av rasism. Vi tycker att de vita 

västerländska följarna inte var tillräckligt intressanta för att undersöka fenomenet då de 

antagligen inte upplever etnisk utanförskap på samma sätt som rasifierade kan göra. Vi 

såg många likheter mellan följarna som gjorde att vi kunde ta med det i analysen. Ett 

tydligt mönster vi såg var att alla tyckte att H&M jobbade dåligt med mångfald och att Nike 

jobbade bra. Vi såg även tydligt att mångfald och representation var viktigt för alla 

respondenter. En annan märkbar observation vi gjort är att respondenterna var tydliga om 

att värderingarna som vissa varumärken har är viktigt, även om produkten är bra. Detta 

skiljer sig från vad David Aaker sa om brand loyalty (Aaker, 2014, s. 10). Samtliga 

respondenterna var upprörda över H&M-skandalen (pojken med tröjan). Om vi skulle få 

göra om arbetet och haft mer tid på oss så hade vi nog försökt ta med fler följare från 

specifika varumärken, för att få en bredare generalisering. Vi hade även försökt vara ännu 

mer objektiva i vårt skrivande så att vi inte påverkar eventuella läsare. Något som vi har 

lärt oss utifrån intervjuerna var inte bara kunskapen om hur varumärken uppfattas arbeta 

med mångfald utan även hur viktigt mångfald och representation betyder för rasifierade 

ungdomar. Eftersom en utgörande del av studien var uppfattningarna om olika varumärken 

och hur de jobbar med mångfald så kom vi fram till att samtliga inte tyckte att mångfalden 

är bra från det generella varumärket på Instagram. 
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7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 
De finns en hel del olika implikationer som vår analys av mångfald och representation kan 

ha på samhället. Ett av de flera exempel som vi tror kommer att påverka varumärket mest 

är konsumenternas val av vilka företag de vill stödja och handla av. Hur de kommer att 

påverka samhället kan vara att det blir större och mer organiserade bojkotter mot företag 

som antingen gör misstag eller bara inte har en bra representation av mångfald vilket kan 

leda till att de får riktiga ekonomiska konsekvenser av deras handlingar. Detta baserat på 

faktumet att flera av de intervjuade var redo att bojkotta H&M på grund av skandalen med 

pojken. Det kan bli en mer normaliserad händelse att aktivt bojkotta varumärken som inte 

är överens med dina individuella värderingar, ej konsumera deras varor eller det innehåll 

de producerar. För yrkeslivet kan det, till exempel, vara att modebranschen ändras och vi 

får en mer divers representation som är mer i kontakt med hur det ser ut i verkligheten. 

Tiden verkar ha kommit då folk inom industrierna öppnar upp sig mer och mer gällande 

diskurser om etnicitet. Om rasifierade eller vita konsumenter som har starka åsikter om 

representationen och mångfalden inte konsumerar från varumärken som endast (eller till 

stor del) uppvisar vita modeller hotas flera varumärken. Företagen riskerar att tappa 

kunder och följare till följd av eventuella bojkotter eller liknande. 

7.1 Förslag för vidare forskning 
Det hade varit intressant att göra en fortsatt forskning på mångfalden i modehusen, 

exempelvis i H&M genom att intervjua de som arbetar med mångfald i de interna och 

externa kanalerna i företaget. Man skulle kunna redovisa vad respondenterna har sagt och 

eventuellt fråga människorna i företaget vad de kommer att göra för att gottgöra missnöjet 

som många har för H&Ms senaste skandal. Man kan även försöka ta reda på vad de kan 

göra för att jobba med mångfalden och representation i sociala medier och vilka 

värderingar företaget har och vill uppvisa för allmänheten. Eftersom vi utgick från 

upplevelser och attityder är det svårt att se skillnad på facit. Det skulle också vara 

intressant att se om det finns en statistik på om försäljningen har gått bättre eller sämre på 

grund av kampanjer som tidigare har fått kritik, exempelvis pojken med tröjan. En annan 

intressant undersökning, som skulle kunna göras i framtiden, är att göra en studie om hur 

rasifierade människor porträtteras i svenska modehus på sociala medier. Eventuellt att 

intervjua någon modell som har arbetat för H&M eller något annat varumärke. Det vore 

intressant att se H&M’s Instagram-flöde eftersom de har, trots dess historia av negativ 
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rapportering där de har exploaterat utvecklingsländer och arbetat dåligt med mångfald, 

vuxit och idag blivit ett av världens största butikskedjor (Svenska dagbladet, 2008, 28 

augusti) . Det skulle även vara intressant att göra en liknande studie som vår, men 

skillnaden att man även intervjuar vita följare. På så sätt kan man se om svaren skiljer sig 

och om man ser olika på mångfalden och representationen. 
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Bilaga/Appendix 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej!  

Vi heter Almir, Nisrit och Lukas och är i vår fjärde termin på medie- och 
kommunikationsutbildningen (med inriktning på visuell kommunikation och design) vid 
Karlstads Universitet. Just nu skriver vi en b-uppsats som handlar om mångfald och 
representation hos varumärken på Instagram.  

Syftet med undersökningen är att undersöka rasifierade Instagram-användares tankar, 
attityder och åsikter om hur varumärken på Instagram jobbar med etnisk mångfald och 
representation. Det är frivilligt att delta och man kommer naturligtvis vara anonym. För att 
samla information om detta kommer vi göra en intervju. Intervjun kommer med er tillåtelse 
spelas in. Allt som sägs kommer användas till denna b-uppsats och inte till något annat. 
När undersökningen är klar kommer inspelningen att raderas. Har ni några funderingar 
eller frågor kring detta är det bara att höra av sig till oss.  

Almir Cancarevic 
Nisrit Ghebil 
Lukas Larsson 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Berätta lite om dig själv, du behöver inte nämna ett namn!  
Hur gammal är du?  
Vad har du för sysselsättning?  
Var bor du?  
Var är du uppvuxen? 
Vad har du för etnisk bakgrund? 

Vilka varumärken följer du på Instagram? 
- Hur länge har du varit en följare av “varumärke”? 

- Hur tycker du att dessa varumärken jobbar med etnisk mångfald och representation 
på Instagram?  

- Varför tror du att man pratar om mångfald hos varumärken på sociala medier som 
tex Instagram? 

- Hur går dina tankar kring modeller som ser ut som dig? Om du tänker på det, har 
det någon betydelse? 

- Hur tycker du uppdelningen mellan vita och rasifierade borde vara när det gäller val 
av modeller på varumärkets Instagram-sida? 

- Enligt vår egna lilla studie och flera andra större studier är vita modeller 
dominerande för varumärken, varför tror du att det är så? 

Varför kan det vara viktigt att inkludera en viss etnicitet som representerar dig?  

Hur är det relevant för dig om ett varumärke jobbar med mångfald eller inte? 

Varför tror du att mångfalden eller bristen på mångfald ser ut som den gör i dagens 
samhälle? 

Har du något exempel på hur ett varumärke jobbar med mångfald, är inkluderande med 
olika folkgrupper eller har modeller som är rasifierade? 

- Ungefär hur ofta handlar du från dessa märken? 
- När du handlar från ett varumärke, tänker du på hur varumärket jobbar med etnisk 

mångfald och inkludering? 
            

Skulle dina köpvanor från ett varumärke ändras beroende på din bild av varumärket? 

- Hur tycker du att icke-vita människor representeras i dessa varumärken? 
- Hur tycker du att icke-vita människor representeras generellt i andra 

modesammanhang? 
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- Vad har du för exempel? 

- Vilket varumärke jobbar bäst med mångfald tycker du? 
- Vad kan andra varumärken göra för att jobba lika bra med mångfalden? 
- Hur ser dina köpvanor från det varumärket gentemot “varumärke”? 

- Vilket varumärke jobbar dåligt med mångfald tycker du? 
- Hur ser dina konsumentvanor från det varumärket gentemot “varumärke”? 
- Vad kan det varumärket göra för att arbeta bättre med mångfalden? 

Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 3: Intervju 1 
Berätta lite om dig själv, du behöver inte nämna ett namn! Hur gammal är du? 

- jag är 23 år gammal Vad 
har du för sysselsättning? 
- jag jobbar deltid på en bank och studerar heltid 

Var bor du? 
- hagalund, solna 

Var är du uppvuxen? 
- hagalund 

Vad har du för etnisk bakgrund? 
- jag har eritreansk bakgrund 

Vilka varumärken följer du på Instagram? 
- Levis, Gucci och Filippa K 

Hur länge har du varit en följare av “varumärke”? 
- Jag vet inte exakt, men några år säkert. 

Hur tycker du att dessa varumärken jobbar med etnisk mångfald och representation på 
Instagram? 

- Levis sticker ut för att de har lite olika modeller och de har olika åldrar på 
modellerna och de har modeller från olika folkgrupper. Medan Gucci tex alltid har 
(2) den smala vita kvinnan, likadant med mannen. Filippa K sticker ut på så sätt 
att det är vä:ldigt skandinaviskt. Just skandinaviskt utseende. 

Varför tror du att man pratar om mångfald hos varumärken på sociala medier som tex 
Instagram? 

- hhh Jag kan väl tycka att det är lite som det här senaste som hände med H&M. 
Det här med att dom missade det där med den svarta ungen som hade någon 
“coolest monkey in the jungle”. Jag tror de börjar inse vilken (1) påverkan det har 
och hur viktigt det är med såna saker som är kulturellt bundna, hur det påverkar 
dels stora samarbeten med stora kändisar som kan dra in miljonbelopp och 
påverka fansen som handlar i dessa stora butiker. Så jag tror de behöver förstå 
att de behöver nå ut till alla. 

Hur går dina tankar kring modeller som ser ut som dig? Om du tänker på det, har det 
någon betydelse? 

- Ja, det har det. (3) Men det är väl för att det i så många år har känts som att det 
är det där typiska smala, vita kvinnan som är modell eller ansiktet utåt för 
varumärket. När man då ser folk ser ut som mig – (.) mörkhyad, eller det kan 
vara att dem är latinos eller whatever. Vem som helst borde kunna representera 
ett företag eller ett varumärke. Det får en att vilja handla. 

Hur tycker du uppdelningen mellan vita och rasifierade borde vara när det gäller val av 
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modeller på varumärkets Instagram-sida? 
- Alltså, jag vet inte, jag tycker att det borde vara 50/50. Eller alltså jag tycker 

såhär (3) – man kanske inte behöver sätta det i procentsatser typ “såhär 
mycket vita män vs såhär många mörka män” eller asiater eller whatever. 
Men jag känner bara att det ska vara lite utav allt. Sen om det är någon färg som 
kanske är mer representativ eller whatever, det är fine, så länge man har med lite 
utav a:llt. 

Enligt vår egna lilla studie och flera andra större studier är vita modeller 
dominerande för varumärken, varför tror du att det är så? 

- Men jag tror det har lite att göra med historien att göra, alltså att den vita alltid har 
varit den (2) dominanta. Då kanske det känns givet att den ska representera ett 
varumärke för att nå ut till så många som möjligt. Just för att det historiskt har 
varit den vita personen som har varit.. ja men det är det man kanske tänker på. 

Tror du det är någon skillnad beroende på var i världen man är för detta tankesätt? Då 
du säger att du tror att det är för att den vita är dominant. 

- Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi mest ser vitt på Instagram och överallt 
egentligen för att den vita a:lltid varit dominant. 

Varför kan det vara viktigt att inkludera en viss etnicitet som representerar dig? 
- (2) Nej men just för att visa på att det inte är så längre utan att det historiskt varit 

så. Dels för att den yngre generationen ska förstå att man inte behöver vara på 
ett visst sätt eller se ut på ett visst sätt – vit – för att kunna jobba för ett stort 
företag som tex Gucci eller vad det nu kan vara. Lite det här med att du duger till 
och det kan vara kul att se någon som ser ut som dig i ett inlägg. 

Bara för att veta att man bara kan jobba där eller hur tänker du? 
- Det behöver inte vara att du vill jobba där men bara att man kanske inte har ett 

visst skönhetsideal längre. Den vita kvinnan eller mannen, att det inte längre är 
just det skönhetsidealet som man ska följa. Att man måste vara smal eller lång 
och ha blont hår. Utan att man också kan vara kanske (.) plus size och asiat osv. 

Så det handlar egentligen om att bryta skönhetsidealet? 
- Ja, det skulle jag nog säga. 

Hur är det relevant för dig om ett varumärke jobbar med mångfald eller inte? 
- Det visar väl på att de försöker nå ut till alla sina följare. Att man ändå aktivt 

försöker typ cater till alla och alla som handlar där. Att man inte bara är inställd 
på en grupp och nöjer sig utan att man försöker att nå ut till alla. 

Varför tror du att mångfalden eller bristen på mångfald ser ut som den gör i dagens 
samhälle? 
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- Man har väl förmodligen inte tagit vara på personer från olika delar utav 
världen som jobbar i företaget. Eller folk från olika etniciteter som bidrar till 
varumärket. 

Ok, så det handlar inte bara om vad varumärket visar utan även om mångfalden 
inom företaget? 

- Ja. Det tror jag. Just för att de behöver inspireras av olika etniciteter. Säg att jag 
har Ritva från Indien och jag har Ali från Sudan, de kommer ju komma från olika 
kulturer och se på saker olika och komma med olika förslag som förhoppningsvis 
(1) kan utveckla ett varumärke och ta in nya perspektiv. 

Har du något exempel på hur ett varumärke jobbar med mångfald, är inkluderande 
med olika folkgrupper eller har modeller som är rasifierade? 

- .hhh Dels ha mer personer från olika etniciteter. Och kanske typ berätta någon 
story där man blandar in lite olika kulturer. Typ lite som Dove gör när de pratar 
om kvinnor och att alla vi ser olika ut, så har de typ 10 olika kvinnor som ser helt 
olika ut men helt olika kroppsformer. Något sånt hade man kunnat göra på 
Instagram, typ folk från lite överallt som kanske till och med pratar olika språk i 
det här inlägget för att dra till sig folk från just deras kulturer så att andra kan 
tänka typ (3) “åh jag förstår vad hon säger”. 

Tror du att det kan bli motsägelsefullt om varumärket går emot sig själva med sådana 
inlägg? Tex Dove fick mycket kritik nyligen efter deras reklam där en svart tjej tvättar sig 
med deras tvål och blev vit vilket menades att hon var ren som vit. Jag vet inte om du 
har sett den? 

- Nej, det hade jag faktiskt inte! I så fall tror jag absolut att det blir 
motsägelsefullt. Däremot såg jag en reklamfilm de gjorde där de snarare 
hyllade flickor med olika hårtyper, som tex lockigt hår, krulligt hår osv då 
normen annars är att man ska ha rakt och platt hår. Så de hade tagit fram 
någon linje för det. Det var väl (2) bra. 

Ungefär hur ofta handlar du från Gucci, Levi’s och Filippa K? 

-           Levi’s handlar jag på rätt ofta. Inte så ofta från Filippa K och Gucci. Men någon          
gång från Filippa K. 

När du handlar från ett varumärke, tänker du på hur varumärket jobbar med etnisk 
mångfald och inkludering? 

- Nja, det kanske inte är en jä:tte avgörande faktor. Hittar jag ett par fina jeans 
från Levis som jag vill ha så kommer jag ju köpa dem. Men säg att det är något 
kontroversiellt som med H&M grejen (pojken med tröjan) så kommer jag inte 
handla där. Där har jag inte handlat sedan den skandalen. 
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Jaha ok, så du bojkottar ändå när det händer något etiskt kontroversiellt som du 
tycker är fel? 

- Ja, det gör jag. 

Skulle dina köpvanor från ett varumärke ändras beroende på din bild av varumärket? 
- Ja, Gud ja. Definitivt. Om de står för saker och ting som jag inte står för eller 

håller med om eller som jag inte kan identifiera mig med så kommer jag inte 
handla där. hhh För någonstans handlar man kanske från varumärken 
någonstans för att man vill kunna identifiera sig med varumärket och deras 
värderingar så att det speglas på dig. Jag skulle inte kunna handla från ett 
varumärke som gör saker som inte är i linje med det jag tror på, (3) eller som jag 
anser inte är rätt. 

Hur blir det när det inte är så svart på vitt? Alltså tex som HM skandalen, de tog ju 
tillbaka allt och sa att de inte står bakom det som tolkats utan att det varit ett misstag. 

- Jag tror att man absolut kan göra misstag. Just med H&M kanske det berodde på 
att de inte hade människor med tillräckligt stor kompetens som jobbade med 
kampanjen, (2) och då menar jag folk som inte var från olika delar av världen. Där 
någon kan komma med nya perspektiv. Om ett företag kan äga upp till det de 
gjort och genom pressmeddelanden kanske äga misstaget och göra rätt i form av 
goodwill eller liknande så kan man förlåta. Men om man bara duckar och 
ignorerar det så tycker jag inte att det känns lika rätt eller rättvist. Då blir det för 
mig som nu att jag inte handlar där på 8 månader. 

Hur tycker du att icke-vita människor representeras i dessa varumärken? De som väl 
finns alltså, hur representeras de? 

- Jag kan generellt tycka att när de har med någon rasifierad så kan det kännas 
väldigt kontextbundet. Säg att du har någon från något land i Afrika, då är det ofta 
någon form av afrikansk musik i bakgrunden, det blir lite för mycket och tillgjort 
ibland kan jag tycka. Man belyser personens kultur lite fö:r mycket, på ett sätt 
som man inte gör med vita personer. 

Så lite som det där med H&M, att de just valde jungle osv på den svarta ungens tröja 
medan ingen vit unge var bunden till geografiska platser? 

- Ja, precis. 

Hur tycker du att icke-vita människor representeras generellt i andra 
modesammanhang? Allt från omslag till catwalks till street style. 

- Jag kan tycka att om de kommer ifrån en redan känd eller etablerad familj så 
behandlas de annorlunda än andra “vanliga” rasifierade. Ett annat ljus i 
jämförelse med de som inte växt upp i rampljuset. 
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Vad har du för exempel? 
- Men Gud, det är bara att kolla på hela Kardashian-klanen. Kendall Jenner och de 

där andra två systrarna som helt plötsligt blev världens största modeller. 
Vad heter de nu igen? (4) 

Gigi och Bella Hadid? 

- Ja, exakt. Likadant där. Jag tar inte ifrån dem att de är bra på det de gör, men de 
hade inte varit lika stora om inte deras föräldrar redan var etablerade. 
Speciellt eftersom de har en förälder som är rasifierad hade det varit extremt 
mycket svårare. 

Vilket varumärke jobbar bäst med mångfald tycker du? 
- Jag tycker typ att Nike är rätt bra på det. Speciellt eftersom de har kända 

personer från lite överallt. Både unga och äldre. Sen, ok, de har ju mest med 
världskända personer men etniskt sett tycker jag ändå att dom visar på mycket 
mångfald. 

Vad kan andra varumärken göra för att jobba lika bra med mångfalden som Nike? 
- Kanske vara lite mer närvarande. Visst, man kanske vill jobba med redan stora 

ansiktet som redan har en fanbase som man kan använda sig av, men jag tror 
också det är viktigt att man aktivt försöker täcka att man har modeller som ser 
lite olika ut, vare sig du är från kina eller någonstans i Europa eller om du är 
afroamerikan eller whatever. 

Hur ser dina köpvanor från det varumärket gentemot “varumärke”? 
- Oj, jag handlar där väldigt aktivt. 

Har du tänkt på om det kan vara för att du tycker att de är duktiga på mångfald? Om du 
jämför med typ konkurrerande varumärken som gör i stort sett samma sak. 

- (4) Det ligger något i det du säger. Jag faller ju även för stora namn och 
bekanta ansikten så om jag ser att Nike jobbar med många rasifierade 
kändisar som jag gillar så blir det att jag hellre går till dem än tex Adidas. 

Vilket varumärke jobbar dåligt med mångfald tycker du? 
- Jag kan tycka att exklusiva märken är dåliga på det. Det känns som att (4).. 

Tex Gucci reklamer alltid har vita män eller vita kvinnor som de jobbar med. 

Varför tror du det är just exklusiva märken som är sämre på det? 
- Jag tror att det handlar om vilka de tror kan och har råd att lägga pengarna på 

dem. Utifrån det så marknadsför de inriktat på dessa. 

Så du tror att det ligger mycket i att exklusiva märken tror att det är vita som kan 
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lägga pengar på deras produkter så de markerar denna målgrupp? 
- Ja, precis. 

Hur ser dina köpvanor från tex Gucci ut gentemot tex Nike som du tyckte jobbar bra 
med mångfald? 

- Nu handlar ju det tyvärr om två he:lt olika prisklasser. Hade jag kunnat handla 
mer på Gucci hade jag förmodligen gjort det. Men om jag kollar på vilka som 
tilltalar mig utifrån marknadsföringen så är det naturligtvis Nike. Man vill 
identifiera sig som märket. Om jag ser mig som Gucci så vill jag kunna handla 
där så att andra kan se mig som Gucci. 

Även om Gucci tänker att de riktar sig mot vita för att de tror att endast vita har råd 
med Gucci, vad kan det varumärket göra för att arbeta bättre med mångfalden men 
samtidigt behålla deras tanke om målgruppen? 

- Säg att de ska ha någon kort reklamfilm. De kan ju kasta in någon person i 
reklamen som har en väldigt liten roll i den, bara för att visa på att man vänder sig 
till alla. Ungefär som en biroll. Eller att reklamfilmen utspelar sig på en geografisk 
plats som kanske inte är traditionellt europeisk. 

Är det något mer du vill tillägga? 
- Nej, jag är nog nöjd så faktiskt. 
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Bilaga 4: Intervju 2 
Berätta lite om dig själv, du behöver inte nämna ett namn! Hur gammal är du? 

- 27 år 
Vad har du för sysselsättning? 

- i dagsläget jobbar jag på en ekonomiavdelning 
Var bor du? 
- Rinkeby 

Var är du uppvuxen? 
- Jordbro 

Vad har du för etnisk bakgrund? 
- jag är somalier. 

Vilka varumärken följer du på Instagram? 
- jag följer H&M, Zara och Mango. 

Hur länge har du varit en följare av “varumärke”? 
- 2-3 år skulle jag säga. 

Hur tycker du att dessa varumärken jobbar med etnisk mångfald och representation på 
Instagram? 

- Jag skulle väl säga att det känns som att de har nån svart lite då och då för att 
jämna ut det, om man jämför med hur många vita de har. Eller (2) alltså när de 
har en svart så känns det som att de har tänkt typ “ok nu måste vi slänga in en 
svart person”. Och ofta är det någon som man inte kan tyda var de kommer ifrån, 
alltså oftast mixed. 

Hur är det med araber eller asiater etc? 
- Araber tycker jag inte jag ser alls, om jag ska vara ärlig. Om de ska ta någon som 

har ett annat (3) ursprung än vit – och då menar jag europeiska länder – då tar 
de antingen någon som är blandat med vit, alltså någon mixed. Eller en svart, 
bara för att ha fyllt kvoten. De verkar tänka typ “ok nu har vi haft 20 stycken vita, 
släng in en svart”. 

Varför tror du att man pratar om mångfald hos varumärken på sociala medier som tex 
Instagram? 

- Det har med representation att göra. Företagens kunder är ju inte en homogen 
grupp, de begär ju alla möjliga typer av människor. Alla typer av ursprung eller 
etniciteter nuförtiden konsumerar ju mer för vi tjänar ju bättre, vi har mer pengar. 
Så att bara marknadsföra sig till en (2) grupp är ju väldigt korkat med tanke på att 
stora segment av er marknad är ju icke-vita. Varför skulle jag köpa något från 
någon som aldrig lyfter hur jag ser ut? Jag får ingen lust att sponsra ett sånt 
märke. Sen är det ju så hhh man vill ju känna att saker skapas för sig själv, inte 
att jag köper något som är skapat för vita människor. 
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Ok, så du tror alltså att det pratas mer om det nu för att icke-vita kanske inte haft 
samma ekonomiska möjlighet att handla från vissa företag på samma sätt som man har 
idag? 

- Dels det, tror jag att de tänker. Sen är det väl mer att folk vågar ta den debatten. 
Man har inte vågat prata om det tidigare för det har väl känt sådär att (4) det 
spelar ingen roll. På sociala medier kan alla vara politiskt aktiva och pusha vilken 
fråga man vill. Sen tror jag att klimatet i världen har blivit mer öppet för såna 
frågor. Man är mer medveten om (3) hhh ja, men rasism och sånt. 

Hur går dina tankar kring modeller som ser ut som dig? Om du tänker på det, har det 
någon betydelse? 

- Det beror lite på. Om det är ett företag som tidigare kanske försökt att ha lite 
mångfald och sen trappar upp det nu, då tänker jag typ “vad kul att de försöker”. 
Men om det kanske är ett företag som jag vet om historiskt inte har gjort det och 
sen börjat få lite kritik och då helt plötsligt börjar slänga in massa rasifierade, då 
börjar jag tänka “ok, det här är bara för att de har fått kritik”. 
Sen tänker jag att alla svarta inte ser likadana ut, precis som att alla asiater inte 
ser likadana ut. Då är det så att om du tar en svart, ok vi kanske liknar varandra 
lite hudfärgsmässigt men det är inte som att personen påminner om mig eller ser 
ut som mig. På samma sätt som vita – det finns ju alla möjliga vita. Man har ju 
inte bara gingers eller blondiner, ni har ju en vit för varje. Så ni borde inte bara ha 
en token svart människa eller en token kines utan ni måste ha lite variation på 
modellerna. 

Så du tycker ändå att det har en betydelse på om du tex bara ser en västafrikan med 
västafrikanska drag jämfört med dig som har östafrikanska drag? 

- Ja, jag tycker det skulle vara kul om man såg lite olika typer av (2) .hhh svart är 
ju inte en typ. Det finns ju olika utseenden. Det skulle vara kul om om det var tex 
svarta med olika utseenden och drag. 

Skulle gjort någon skillnad på om modellen just såg ut som dig, eller räcker det med att 
det finns bra variation? 

- Nej alltså den behöver inte se ut just exakt som mig, men det skulle vara nice för 
att (2). Nu utgår ju jag från mig eftersom jag är svart och jag kan tycka att det 
kanske är en viss typ av svart, eftersom alla ser olika ut kanske inte de liknar just 
mig, som hyllas eller väljs när det väl ska kvoteras in. Och då finns ju den där lilla 
flickan som kanske inte alls liknar henne (2) men som är svart också men har en 
helt annan look. Hon kanske har naturligt hår eller whatever, att det inte lyfts 
fram på samma sätt. Jag tror att varumärken gärna tar svarta med det de kallar 
(3) europeiska drag, hur sjukt det än låter. 

Hur tycker du uppdelningen mellan vita och rasifierade borde vara när det gäller val av 
modeller på varumärkets Instagram-sida? 
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- Hälften hälften tycker jag. Om du har två vita varför inte ha 2 från andra länder. 
Alltså såhär, vi hajjar att ni tror att vita människor är en majoritet, men så ser det 
ju inte ut. Alltså ni måste ju spegla den värld vi lever i. Vad är poängen med att 
bara marknadsföra till vita när ni är medvetna om att det finns folk från 
mellanöstern, det finns folk från östasien osv. Alla möjliga typer av människor bör 
ni nå ut till, så vad är meningen med att bara locka till sig en grupp och sen 
kvotera in en rasifierad i er Instagram lite då och då. Man måste tänka bredare. 

Ok. Delar du upp rasifierade också? Om det är två vita, ska det vara två rasifierade 
oavsett ursprung? Eller ska det vara två araber, två svarta, två östasiater osv? Eller 
räcker det med en svart och en latino tex? 

- Jag skulle faktiskt vilja dela upp de rasifierade också. Tex asien är ju mer än 
bara Kina. Asien är ju brett det består ju av (3) ja men folk från Kazakstan, folk 
från Mongoliet, Filippinerna osv. Du kan ju inte bara slänga in en kines och 
tänka “nu har vi löst det asiatiska problemet”. Eller slänga in en svart (2), svarta 
kan ju lika gärna vara marockaner eller egyptier eller vad som helst. 
Det måste ju finnas (2).. alla måste känna sig representerade. På samma sätt 
som vita kan se sina brunetter, gingers, blondiner osv på varumärkets Instagram-
sida. Det är viktigt att inte bara ha en token rasifierad. 

Enligt vår egna lilla studie och flera andra större studier är vita modeller 
dominerande för varumärken, varför tror du att det är så? 

- Jag tror att det sitter kvar från början. När man började med modern mode på 
catwalks osv så var det ju nästan bara vita och man ville marknadsföra till vita. 
Man var väl medveten om att man hade kunder från andra etniciteter men det 
var inte dem man ville highlighta. Jag har hört flera historier om att många 
exklusiva brands säger att de inte vill att rasifierade ska använda deras kläder. 
Jag tror det beror lite på kulturen. Alltså typ amerikaner inte vill ghettofiera ett 
märke utan man vill att målgruppen ska vara vita människor. 
Sen tror jag att det är väldigt mycket rasism inom modebranschen och 
varumärken. 

Varför kan det vara viktigt att inkludera en viss etnicitet som representerar dig? 
- Men att visa människor och den yngre generationen att det är ok att vara olika, 

att du har en plats i världen. Du är ok och lika viktig som alla andra. Jag tänker 
såhär (.) när jag går till jobbet (2) och tjänar mina pengar gör jag ett aktivt val 
med var jag väljer att placera mina pengar. Om jag känner att ett märke inte 
representerar någon typ av mångfald, då vill jag helst inte lägga några av mina 
hard earned money där. Då vill jag ju hellre handla någonstans där man lyfter upp 
att det finns skillnader och där man bryr sig om mångfald. Visa att det finns folk. 
Jag tror att det är jätteviktigt, speciellt för små barn. För när jag var ung kan jag 
inte säga att jag tyckte att jag såg många (2) rasifierade i olika kampanjer. När 
jag väl såg nån var det alltid en. Och den var alltid (3) närmare vit, för det går 
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efter den här vithetsnormen som vi har. 
Man hade liksom ingen fokus på att det fanns skönhet eller representation i 
andra färger eller etniciteter. 

Hur är det relevant för dig om ett varumärke jobbar med mångfald eller inte? 
- Alltså, det är ju relevant för mig eftersom jag är rasifierad. Så det blir ju att där jag 

väljer att handla så vill jag ju kunna se att de också lyfter fram att vi också ska ha 
en plats. Om jag bara ser vita eller får en bild av att det är vita de pushar för, då 
kanske inte jag ska ha det här. Det är ju ganska tydligt då att det här inte är för 
mig. Om du inte ens kan se dig själv ha en rasifierad modell. Du väljer ju hur du 
vill framhäva ditt varumärke. 

Varför tror du att mångfalden eller bristen på mångfald ser ut som den gör i dagens 
samhälle? 

- Mycket går ju tillbaka till back in the day när det var vita man såg i tv, på filmer, 
arbetsplatserna var vita osv. Sakta men säkert har man släppt in en problemet 
blir ju när man typ kollar på nyheter på tv, man ser inte många svarta. För att 
man håller kvar traditionen. Man håller kvar det här gamla (2) vita. Man vill 
behålla vithetsnormen. Jag tror att det är väldigt hotfullt när man börjar blanda in 
andra etniciteter för att då kommer man sakta men säkert börja sudda ut. Det är 
precis som SD tänker, ju mer möjligheter andra får desto mer kommer vi (vita) 
försvinna. Sen tror jag att många i de äldre generationerna tycker att det är 
hotfullt när de ser folk som inte liknar dem på TV eller liknande. 

Så någonstans grundar det sig i rädsla? Man är rädd för att bli ersatt? 
- Det tror jag. Dels det men också att vi lär oss sen vi var små att vitt är vackert, allt 

annat är sekundärt. Så det lever ju också kvar. Man kan inte uppskatta skönhet 
hos andra än vita. Samma sak som att man lär rasifierade barn att vitt är bra, 
resten går efter. Man har ju tillåtit och lärt in (2) självhat. Sen tror jag också att 
många inte får chansen. Jag har väldigt svårt att se att många får chansen att ta 
plats där de skulle behöva mer plats. Och om de tar in en rasifierad då 
representerar den alla rasifierade. Vita behöver ju aldrig tänka så. Om en vit blir 
en tv-reporter och gör bort sig.. (3) ja, men det är Lasse. Carina och Erik behöver 
inte tänka på det. Men gör Mohammed bort sig, ja men då tar vi inte in Ali och 
Karim. 

Har du något exempel på hur ett varumärke jobbar med mångfald, är inkluderande 
med olika folkgrupper eller har modeller som är rasifierade? 

- Om man tex skulle ta ett varumärke för smink, man har ju olika nyanser av 
foundation, puder osv. Varför inte visa alla nyanser? Istället för att koncentrera sig 
på beige, lite mer beige och beigast. Ta liksom lite olika spektrum. Se till så att 
alla ser att “ok, här har man inkluderat mig. Här kan jag köpa mitt smink”. Sen ska 
det inte vara att man räknar “1 2 3 4, ok här kan vi lägga in en svart, 1 2 3 4, en 
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till svart” utan det ska ju se naturligt ut. Man ska ju se att de har vågat blanda och 
vågat ta in olika typer av människor. Men det får inte heller bli så att (2) det ser 
fö:r planerat ut. Det ska vara naturligt. 

Varför är det farligt eller negativt att det ser planerat ut? Varför borde man inte kvotera 
in? 

- Alltså om du historiskt inte kan påvisa att du alltid har inkluderat.. Jag tycker att 
det inte känns genuint att du helt plötsligt ska börja slänga in någon rasifierad här 
och där. I så fall tycker jag att man ska börja smått. Om du tex har en modeshow 
kan du börja där. Du behöver inte printa upp svarta ansikten bara för att vi ska se 
det. Börja ge folk jobb för att du vill. Inte så fort du får kritik så kastar du in 
varannan svart. Du ska kunna visa att det är något du håller med om, inte bara 
för att du fått kritik för det. Jag vet inte (3) jag har väldigt svårt för (2) att man ska 
börja med något ba:ra för att man fått lite kritik för det, då verkar det bara trendigt. 
Nu känns det som att det är väldigt trendigt att använda sig av olika typer av 
modeller. Speciellt när det kommer till typ smink. Man köper inte ens in alla 
nyanser för man tror att det inte säljer bra i Sverige. Man har 40 olika nyanser 
men man väljer att köpa in 12 för att i Sverige behövs tydligen bara 12. Då blir 
det ju kul när andra märken som tex Fenty, Rihannas sminkmärke, visar direkt på 
mångfald. Hon såg ju till att ha en modell från varje etnicitet och man såg att det 
fanns en plan när hon lanserade sitt smink. Det finns liksom allt från kolsvart till 
albino. Jag tror mer på företag som jobbar från grunden, än företag som bara 
kvoterar för att det är trendigt. Trovärdigheten blir ju mycket högre om jag jobbar 
med mångfalden från start. 

Ungefär hur ofta handlar du från Zara, Mango och H&M? 
- Ungefär en gång i månaden. Mindre på H&M nu skulle jag säga, efter 

skandalen men den svarta pojken. Där har jag inte handlat sedan den 
skandalen. Och även det här med att det var en grafittikonstnär som enligt 

H&M hade vandaliserat en vägg, men ändå gjorde de reklam vid väggen och 
hade med den utan att ge honom någon cred. Jag tycker att de bara verkar vara.. 
(2) Sen tycker jag också, det här kanske är off topic men, man har ju hört mycket 
om hur H&M tex hade gjort massa jeans som blivit fel, och istället för att donera 
till de behövande eller något så tänder de eld på skiten. För att det på något sätt 
skulle spara pengar. Så för mig är det också miljö, etiska situationer osv. Alltså 
hur man är som företag. Jag tycker inte att H&M jobbar bra. Jag tycker att det är 
alldeles för.. Jag förstår att alla företag är vinstmaximerande – jag köper det. Men 
man har ändå ett ansvar i samhället. Samma sak om man har massa sweat 
shops där man har barnarbetare. Det påverkar mig också, för jag tycker inte det 
är ok. 

När du handlar från ett varumärke, tänker du på hur varumärket jobbar med etnisk 
mångfald och inkludering? 
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- Ja, men det gör jag väl. Jag känner inte mig bekväm i att gå till såna butiker där 
det känns som att det är för vita. Eftersom att det känner man sig som att ok det 
här märket är inte för mig. Om inte jag känner att de inkluderar mig också i 
marknadsföringen och bilden av vilka de tycker ska bära deras kläder, 

Skulle dina köpvanor från ett varumärke ändras beroende på din bild av varumärket? 
- Ja. Alltså om den är positiv skulle jag försöka handla där, givet att jag hittar 

någonting. Men om det hade varit negativ så.. (3) alltså jag har inga problem 
med att bojkotta varumärken. 

Så ungefär som det blev med H&M? 
- Ja, precis så. 

Hur tycker du att icke-vita människor representeras i dessa varumärken? 
- Alltså det beror ju lite på. Det var någon som jag såg på en Instagram bild där 

man märkte att de inte hade haft en hårstylist för en svart person med afrohår. 
Hennes hår var inte fixat. Såna grejer kan störa mig. Man vill ju att modellen ska 
se så bra ut som möjligt, sen hur hennes hår är alltså det kan vara rakt, lockigt, 
afro whatever. Men se till att ha en stylist som vet hur man hanterar just den 
hårtypen. Precis som man gör för alla andra. Jag tycker även att, är du vit så kan 
man ändå se någon som är blond, brunett osv. När det är svarta satsar man 
antingen på deras safe card: lite ljusare svarta. Det uppfattas inte lika (3) 
aggressivt. Men ibland vill de visa på att de visst är inkluderande, så de slänger in 
den kanske lite mörkare och mer lite mer hhh afrocentriska drag. Det är olika från 
märke till märke, vissa är bättre på det medan andra är sämre på det. 

Hur tycker du att icke-vita människor representeras generellt i andra 
modesammanhang? 

- Jag tror att många gånger är rasifierade väldigt stereotypiskt (3) uppvisade. 
Om man tex ska ha streetstyle mode så slänger man in en svart. Eller om det är 
något som är typiskt östasiatiskt eller som många associerar med östasien så 
slänger man in en östasiat. Jag tror att mycket är kopplat till just varumärkets 
stereotyp av etniciteterna. 

Vilket varumärke jobbar bäst med mångfald tycker du? 
- Fenty, för att jag tycker att de representerar alla typer av människor. Nike är ju 

ganska bra på det eftersom de jobbar mycket med amerikanska atleter och 
amerikanska atleter är ofta svarta. 

Vad kan andra varumärken lära sig när det gäller mångfald och representation från tex 
Fenty och Nike? 

- Inkludering. Det ska inte bara vara för att det har varit en våg av klagomål. 
När det händer en skandal ska man inte bara tänka “ja men vi slänger in nån 
rasifierad” utan se till att kontinuerligt ha folk från olika etniciteter. Det ska inte 
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heller vara att “oj nu har vi en sportig outfit då måste vi ha en vältränad svart 
man”. Det ska vara naturligt. Varumärken måste normaliser att det finns olika 
typer av människor och alla dem har en plats i samhället och alla dem skulle 
kunna bära deras kläder. 

Hur ser dina köpvanor från det varumärket gentemot Fenty och Nike? 
- När jag väl behöver tex smink så tänker jag att jag ska gå dit där jag vet att min 

färg finns. Man får ju en positiv association till märket. Hittar jag inte där så går 
jag väl någon annanstans men jag har det ändå i bakhuvudet att jag går 
någonstans där jag vet att jag är representerad. Men dessa märken blir ändå 
mina go-to. 

Vilket varumärke jobbar dåligt med mångfald tycker du? 
- H&M. De flesta haute couture märken tycker jag är väldigt dåliga på det. 

Majoriteten är modebranschen tycker jag, (.) om jag ska vara helt ärlig. 

Varför tror du att det är just haute couture som är dåliga på det? 
- För att de har fortfarande kvar det här men att marknadsföra till vita människor 

med pengar. Även fast det antagligen är mer från icke-vita etniciteter som 
lägger pengar på dem. För att vi har lärt oss någonstans att om man köper det 
här då är man med i någon liten (2) grupp. Exklusiviteten gör att man vill känna 
sig delaktig. Man försöker köpa in sig. 

Hur ser dina köpvanor från det varumärket gentemot H&M eller haute couture? 
- Jag försöker faktiskt aktivt att undvika det. Jag är inte en person som skulle lägga 

massa pengar på någonting som typ.. Var det inte någon på Louis Vuitton som 
hade uttryckt sig ganska (2) klumpigt om att han inte vill att svarta människor ska 
bära deras kläder. Han var ganska tydlig med det. Speciellt när det är så dyrt! 
Varför ska jag betala för att sponsra din produkt, då man ofta ser var det är köpt, 
gå runt som en levande skyltdocka när du uttryckligen har sagt att det här inte är 
gjort för mig. Då gör jag inte det. Det finns liksom inte på min världskarta. 

Vad kan det sådana märken som tex Luis Vuitton göra för att arbeta bättre med 
mångfalden? 

- Anställa rasifierade människor. 

Tänker du anställa som i modeller eller tänker du in-house? 
- In-house. För att jag tror att det är där det börjar. Hade det funnits fler 

rasifierade in-house som vågar uttrycka sig så skulle det inte varit lika svårt för 
varumärken att förstå grejen. De behöver ju beslutsfattare som kan ta in nya 
perspektiv. Då menar jag allt från casting directors till designers (3) hela kedjan 
måste få lite mer färg. 
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Är det något mer du vill tillägga som jag kanske missat eller inte tagit upp? 
- Ne:j, inte som jag har koll på. 
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Bilaga 5: Intervju 3 

Hur gammal är du? 

- jag är 21 år 
Vad har du för sysselsättning? 

- jag pluggar och så jobbar jag 
Var bor du? 
- jag bor i solna med min familj 

Var är du uppvuxen? 
- i Stockholm. halva uppväxten var i Tensta och andra halvan i tonåren var i 

Solna 
Vad har du för etnisk bakgrund? 

- jag är född i Sverige men mina föräldrar är från Egypten 

Vilka varumärken följer du på Instagram? 
- Lite olika. Jag följer sportsidor som Adidas, Nike. Sen följer jag några 

sminkvarumärken som Fenty. Även Zara fram till nyligen. 

Hur länge har du varit en följare av “varumärke”? 
- Ganska länge, i alla fall något år. 

Hur tycker du att dessa varumärken jobbar med etnisk mångfald och representation på 
Instagram? 

- Just på Insta är det nu ganska blandat. Men när jag tänker i olika tider är jag inte 
säker på om det kanske är en trend grej. Eller ifall det är något som generellt 
finns. Jag minns att när jag började med Instagram så följde jag typ inga 
varumärken för att jag kände att inga (2) tillämpade mig och min stil. Men nu på 
senare tid när det blivit mer hhh omtalat och trendigt med etnisk mångfald och 
representation och sånt, då började jag följa fler. 

Varför tror du att man pratar om mångfald hos varumärken på sociala medier som tex 
Instagram? 

- Alltså (2) dels är det en upplysningsgrej för att varumärkena vill utnyttja deras 
plattform för att väcka awareness av någon sort. Sen kanske det inte är så 
oskyldigt heller, att det kanske är något trendigt som de vill haka på. Crowd 
pleasing för att få in fler köpare. .hhh Tror jag i alla fall. Jag tror att det grundar sig 
i ett uppror nästan, eller en protest mot bristen av mångfald som funnits. 
Och nu på senare dagar har man uppmärksammat det och fler människor har 
börjat se att det finns en brist i representation bland många varumärken. 
Därför försöker man nu kompensera för det och ta in olika etniska grupper på 
sociala medier för att tilltala fler gruppen och för att nöja fler människor än tidigare. 

Hur går dina tankar kring modeller som ser ut som dig? Om du tänker på det, har det 
någon betydelse? 
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- Ja, hhh faktiskt. Man vill ju tro att man inte drabbas av reklam trick och så, men 
man gör det. Jag sa ju själv tidigare att jag inte följde Nike tex tidigare när jag 
började med Insta eftersom de inte hade många som såg ut som mig så jag 
kände inte att de hade min stil, onödigt att följa helt enkelt. Men sen började flera 
av deras modeller se ut som mig och liknande. Då kände jag att det var mer 
tilltalande, då faller man ändå för det för det känns mer tilltalande. Man ser något 
som är likt sig själv och man känner sig då mer (.) bekväm i att bära deras kläder 
då modellerna gör det. Och om det ser bra ut på dem så tänker man att de säkert 
ser bra ut på en själv. 

Hur tycker du uppdelningen mellan vita och rasifierade borde vara när det gäller val av 
modeller på varumärkets Instagram-sida? 

- Det är lite sorgligt att man ens måste tänka på uppdelningen, haha men (2) ja, jag 
tycker att den borde vara mer jämlik. På olika sätt. När jag säger att jag ser 
trender så kan jag under en viss period se ma:ssa tjejer som alla ser mixed ut 
eller ser nästan likadana ut på ett varumärkes Instagram-sida. Sen om jag tittar 
under en annan period så ser det ut som vanligtvis, alltså väldigt vitt. 

Så hur borde man dela upp det? 
- Jag tycker att det borde vara jämlikt uppdelat hela tiden. 

Ska man gå in i uppdelningen av rasifierade också? Eller borde alla rasifierade 
räknas som en? 

- Ja, det tycker jag. Nej, jag tycker inte att alla rasifierade grupper borde ses som 
en. Alltså de började tex ta med massa svarta människor ett tag och sen tog de 
med människor med slöja. Inte för att människor med slöja inte kan vara svarta 
men fortfarande, det tilltalar olika grupper, därför bör man tänka på det. 
Rasifierade är inte en monoton grupp. Så det hade varit konstigt helt enkelt att 
bara se oss som en stor grupp. 

Så om uppdelningen ska vara jämlik som du säger och man inte ska gruppera ihop 
alla rasifierade som en, i så fall betyder det ju att de vita blir en minoritet på Instagram-
sidan. Är det lugnt? 

- Det stämmer. Ja, det är det. I mina ögon. Sen så kan man dra det vidare. (3) 
Om vi tex pratar om Nike eller Adidas, nu har inte jag koll på ursprung, men om 
det nu är från USA och om de då känner att vår största målgrupp här är vita 
människor. Därför är det vår publik osv, där vet jag inte hur uppdelningen kan se 
ut. Det kanske är olika i olika länder. Där vet jag faktiskt inte hur det ser ut, det 
kanske är mycket mer annorlunda än vad jag kan tänka mig. Jag tror att 
modellerna oftast är vita oavsett var man är i världen. Så hur fördelningen blir 
det vet jag inte men den kan förbättras. 

Enligt vår egna lilla studie och flera andra större studier är vita modeller 
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dominerande för varumärken, varför tror du att det är så? 
- Det är inte chockerande. För att det är det som syns. Det är väl det man sett som 

skönhetsideal också. Och det har väl med det att göra. Företagen tänker väl att 
de vill sälja och de vet att skönhetsideal är på ett visst sätt. De vet att vita kvinnor 
kanske har något man vill sträva efter. Vit hy, smal kropp, blont hår, blå ögon (3) 
därför chockar det inte mig att det är det som de lagt ut på deras Instagram 
eftersom de vet att människor vill se ut så. 

Varför kan det vara viktigt att inkludera en viss etnicitet som representerar dig? 
- För jag är viktig och människor som ser ut som mig är viktiga. Vi kanske inte ska 

sträva efter att se ut som några andra människor och företag kanske inte ska 
utnyttja den ställningar vi har i samhället bara för att gå plus helt enkelt. För det 
finns en psykologisk faktor bakom det och varumärken utnyttjar det genom att 
bara välja de här vita modellerna och jag är viktig. Det är viktigt för mig och för 
unga barn att ha egna förebilder som är lika oss. Och som är mer verkliga och 
realistiska för oss. 

Hur är det relevant för dig om ett varumärke jobbar med mångfald eller inte? 
- Hur varumärken väljer att branda sig, det påverkar ju hela samhället, faktiskt. 

Nu när jag sa att det är lite mer trendigt att ha med mer (2) afrokultur i varumärket 
osv då märker man att massa andra personer gör samma sak. Vita människor 
approprierar väldigt mycket, alltså det syns i hela samhället. Så det påverkar mig 
på olika sätt, inte bara genom modestilen med genom att kultur kan berövas. 

Varför tror du att mångfalden eller bristen på mångfald ser ut som den gör i dagens 
samhälle? 

- (2) Nu pratar jag om Sverige för att jag bor här och för att det är det jag ser. 
Mångfald finns allmänt och det finns många olika etniska grupper. Men de blir 
marginaliserade och det råder fortfarande en stor del av (3) utanförskap. 
Vilket gör att de inte kan ta del av olika organ i samhället. Vi har svårt att få en fot 
in i samhället, på olika sätt tex i skolan, på arbetsplatser, svårt att få kontakter 
osv. Det syns i samhällets organ. Bristande representation i riksdagen tex, det 
syns i företag, det synd fortfarande i reklam trots att det kanske blivit lite bättre. 
Det grundar väl sig i rasism för vissa grupper (2) diskriminering helt enkelt. Det är 
dä:r det grundar sig tror jag. Sen vill man förfina det men det är ju det det är, 
främlingsfientlighet. Mot olika etniciteter i Sverige. Att inte vara etnisk svensk är 
väl det som gör att man fortfarande hamnar utanför, tyvärr. Jag kan inte förklara 
det mer utförligt eftersom jag är på den andra sidan. Jag är enligt många icke-
svensk. 

Har du något exempel på hur ett varumärke jobbar med mångfald, är inkluderande 
med olika folkgrupper eller har modeller som är rasifierade? 

- Ja, alltså jag vet att tex Nike hade modeller med hijab och att de hade skapat en 
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hijab för träning. Jag tror att de även hade skapat simkläder för (2) folk som vill 
täcka sig. 

Ungefär hur ofta handlar du från Nike? 
- Någon gång i månaden i alla fall. Kanske varannan månad, något sånt. 

När du handlar från ett varumärke, tänker du på hur varumärket jobbar med etnisk 
mångfald och inkludering? 

- Faktiskt. Jag försöker göra det i alla fall. Typ nu med H&M skandalen med 
pojken med en text om apor på tröjan. Jag har fortfarande inte handlat på H&M 
sen dess. Och Zara. De hade några modeller med någon typ av hijab. Men de 
hade inte gått ut och sagt att det var en hijab, och det störde mig väldigt mycket 
så nu har jag inte handlat där heller. Alltså, visst det kanske är något som 
företagen ber om ursäkt för och som jag, tyvärr, tillslut faller efter och handlar där 
igen. Men (2) ja, i stunden försöker jag tänka på det och inte handla där. 

Skulle dina köpvanor från ett varumärke ändras beroende på din bild av varumärket? 
- Ja, det är väl det i resulterar i. Om jag har en negativ bild av ett varumärke, på 

grund av olika saker, så kommer jag inte handla där. Tex H&M, det var inte ba:ra 
det med den svarta pojken. H&M har även hhh dåliga förhållanden för vissa av 
deras arbetare och det får mig att inte vilja handla där. Jag stödjer inte 
exploateringen av utsatta grupper på olika sätt. Sen kan det bero på ett 
självuppfyllande syfte, alltså att man inte handlar där eftersom att man tror att 
man bidrar till något bättre genom att inte göra det. (2) Men det påverkar absolut 
mina köpvanor. 

Hur tycker du att icke-vita människor representeras i Nike, Adidas, Zara och Fenty på 
Instagram? 

- När det väl finns tittar jag på hur de representeras. Är de lite som (3) clowner? 
Som ska fylla upp en stereotypisk bild eller som i alla fall inte representeras 
likadant som de vita modellerna hade blivit representerade eller brukar bli 
representerade. Om jag ska vara helt ärlig tycker jag att de ofta inte gör det 
utan målas upp stereotypiskt. De ska ofta vara rappare eller basketspelare och 
så. Vilket jag kan känna är lite tråkigt. Visst, att människor blir kända för det 
stämmer men att måla upp det som att det bara är det som finns är (1) tråkigt 
och missvisande, tycker jag. 

Hur tycker du att icke-vita människor representeras generellt i andra 
modesammanhang? 

- Likadant, faktiskt. Jag kan tycka att sociala medier och mode går mycket hand i 
hand nuförtiden. Tex Fenty som jag följer, där är nästan all hype om 
marknadsföring via Instagram och andra sociala medier så mycket går hand i 
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hand. Kanske har med globalisering och teknik att göra, (1) jag vet inte. Det gör 
att man använder olika plattformar. Det är inte bara tv och tidningar som har 
reklam utan det är ställen där människor finns och just nu är det sociala medier. 

Men är det på samma sätt på sociala medier som det är på tex en catwalk eller ett 
omslag? 

- Nja, jag har inte lika mycket koll där om jag ska vara ärlig, men om man är lite 
ytlig nu så är det väl den klassiska modevärlden på catwalks osv som är lite mer 
fyrkantig på det sätt att modellerna inte är likadana. På sociala medier är det i alla 
fall lite mer personligt hur människor ser ut och så. (2) Det är lite mer avslappnat 
jämfört med riktig modevärld. Jag tycker att det är mer mångfald på Instagram. 

Vad har du för exempel? 
- Jag såg på YouTube för någon dag sen där en makeup artist jämförde sociala 

medier och den riktiga modevärlden, och i den riktiga modevärlden har de 
fortfarande inte alla färger på sminket för alla människor. Till idag. Så ser man alla 
modeller som går ut där och alla ser ut som anorektiker. (2) Eller inte alla men de 
flesta. Visst, det ha:r skett en förändring men jag tror att det syns mer och sker (2) 
snabbare på Instagram. 

Vilket varumärke jobbar bäst med mångfald tycker du? 
- Fenty tycker jag. Rihanna har skapat det sminkmärket och grunden där är väl 

mångfald tror jag? Och sen har hon väl skapat smink utefter mångfald men det 
är inte så att hon skapat ett varumärke ba:ra sådär jämfört med andra utan det 
skapades för att fylla ett visst behov för vissa människor helt enkelt. Det är något 
centralt som de jobbar efter vid typ allt. Så ja, det är väl ett varumärke som jag 
tycker jobbar bra med mångfald. Det skapades just på grund av bristen på 
mångfald jämfört med andra varumärken som ofta bara jobbar med mångfald när 
de fått kritik för att inte ha gjort det. Men detta märke har inte den bakgrunden så 
det (2) känns nytt och fräscht. 

Vad kan andra varumärken lära sig av Fenty för att jobba lika bra med etnisk 
mångfald? 

- Det är svårt att jämföra smink och kläder. Men jag tycker smink tillhör mode så 
jag tar det som exempel. Det finns över 40 nyanser av färger. Man borde 
försöka tillämpa alla olika individer. Hijab grejen var väl ett bra exempel på det. 
Sen (1) man kan ju ha något mer (2) täckande exempelvis burkinin. Att man 
targetar minoriteter också. Ä:ven fast de inte är minoriteter där de har ursprung. 

Hur ser dina köpvanor från Fenty? 
- De ser bra ut. Tyvä:rr så blir det så, detta är det negativa, mångfald tilltalar så 

många människor eftersom många människor känner att deras etnicitet inte 
representeras. Därför så går man och köper det direkt nästan när det kommer 
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något som riktar sig till oss, utan att alltid kolla tex kvalitén på produkten. Det var 
lite backfire med Fenty av olika YouTubers som tyckte att kvalitén kunde varit 
bättre men jag tycker ändå att produkterna är bra. Köpvanorna blev därmed 
positiva. Jag menar mest att minoriteter ofta nöjer sig eftersom man inte har lika 
mycket att välja på. Man är glad att det ens finns någon som tänkt på en. Om jag 
inte hittar något på Fenty kollar jag (2) NARS eller MAC som också är duktiga på 
olika hudtoner förutom vit. 

Vilket varumärke jobbar dåligt med mångfald tycker du? 
- Det handlar inte om just mångfalden som gör varumärket dåliga på det tycker jag. 

Det ligger mer i hur man väljer att representera den mångfald man faktiskt har. 
H&M, Zara osv. Visst, man har en svart unge men (2) ja han blev monkey boy. 
Och Zara hade med någon form av hijab på människor som fortfarande visade 
deras hår och så. Alltså de har det verktygen men de hoppar på the bandwagon 
bara för att, utan att riktigt förstå poängen. Och att man vinstgör på andras 
exploatering. 

Men varför måste det vara en hijab för att de hade slöjor på huvudet? Man har ju 
använt scarves i västvärlden hur länge som helst. 

- Det var ingen skandal på samma sätt, jag tänkte bara på det eftersom det kom 
precis efter Nike hhh grejen med deras träningshijab. De var mycket prat om 
hijabs då och även andra större modehus visade också upp modeller med hijabs 
(2) eller i alla fall scarves som varit knutna som hijabs traditionellt brukar vara. 
Jag avföljde faktiskt Zara nyligen för den anledningen. 

Hur ser dina köpvanor från det H&M och Zara? 
- De var ganska regelbundna eftersom de har mycket billigt som lockar och det 

tilltalar olika människorna på grund av (3) priset. Det avtog efter dessa negativa 
händelser. Men grejen är att man är nästan tvu:ngen att handla där på såna 
företag som massproducerar eftersom det inte alltid finns något annat att välja på 
utan att gå upp i pris betydligt mycket. 

Vad kan det H&M eller Zara göra för att arbeta bättre med mångfalden? 
- Det H&M har gjort är att de gått ut med en public ursäkt, (2) tror jag. Jag gillar 

som sagt inte hur man representerar mångfalden man faktiskt har utan man får 
bli bättre på att inte tänka och uppvisa stereotyper. Detta om de ens ha:r med 
rasifierade modeller, om de inte har det så börja med att skaffa det. 

Är det något mer du vill tillägga? 
- Nej, lycka till! 
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Bilaga 6: Intervju 4 
Hur gammal är du? 

- jag är 24 år gammal Vad 
har du för sysselsättning? 
- jag pluggar 

Var bor du? 
- stockholm Var är 

du uppvuxen? 
- malmö 

Vad har du för etnisk bakgrund? 
- jag är etnisk arab 

Vilka varumärken följer du på Instagram? 
- Jag följer inte så många märken på Instagram för jag tycker det blir opersonligt 

om det alltid dyker på reklam på mitt feed. Men typ (2) Off-White följer jag. 

Hur länge har du varit en följare av Off-White? 
- Bara i några månader faktiskt. 

Hur tycker du att Off-White jobbar med etnisk mångfald och representation på 
Instagram? 

- Jag tycker att de jobbar ganska bra med mångfald, vilket är en anledning till att 
jag ens följer dem. Man ser ändå rasifierade väldigt ofta i deras feed, jämfört 
med andra varumärken som är mycket större. Off-White kör ändå på alla 
möjliga typer av (1) människor och etniciteter så jag tycker ändå att de gör ett 
bra jobb. Men jag förväntar mig också det från dem eftersom grundaren, Virgil 
Abloh, är svart amerikan med rötter från Ghana. Så jag tänker typ att Off-White 
om nå:gra borde tänka på mångfalden och sånt. 

Varför tror du att man pratar om mångfald hos varumärken på sociala medier som tex 
Instagram? 

- För att majoriteten av alla varumärken man ser på Insta har 98% vita människor 
på deras feed. Alltså det är ändå 2018 och man måste fortfarande förklara för 
stora globala företag att det är viktigt med representation. 
Instagram är ett medium som (2) typ a:lla använder, då borde det vara 
självklart att varumärket ska spegla användarna. Plus att nuförtiden vågar man 
prata om sånt här öppet, till skillnad från för bara några år sen. Det har blivit en 
öppen debatt om rasism, exotifiering, colorism, hhh representation och massa 
andra såna saker. Det är mer socialt accepterat nu att ta upp såna frågor så 
därför tror jag att fler gör det. 

Hur går dina tankar kring modeller som ser ut som dig? Om du tänker på det, har det 
någon betydelse? 

- Ja, det är sju:kt viktigt. Hur ska jag kunna relatera till ett märke om ingen av 
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deras modeller eller influencers ser ut som mig? Varför skulle jag tänka “åh 
vad fint det ser ut på den personen, det sitter säkert lika nice på mig” om 
personen inte ens påminner om mig? Och det är så stö:rt för jag har bara tänkt 
på det de senaste åren, (3) när det blev öppet att ställa såna frågor. 
Innan var det typ (2) självklart för mig att modellerna var vita. Det var liksom inte 
ens en fråga. Vad skulle de annars vara? Och när man tänker efter är det stört att 
man är tvungen att tänka så som rasifierad. Att vara sekundär sitter så djupt 
inrotad att man inte ens ifrågasätter det. 

Hur tycker du uppdelningen mellan vita och rasifierade borde vara när det gäller val av 
modeller på varumärkets Instagram-sida? 

- Jag tycker att det borde vara lika mycket av allt. Massa araber, svarta, vita, 
asiater osv. Jag förstår inte va:rför man är så fixerad vid att ha massa vita 
människor som modeller när majoriteten av världen inte ens är vit. Fattar man 
själv inte hur mycket man begränsar sig själv. hhh 

Ska man gå in i uppdelningen av rasifierade också? Eller borde alla rasifierade 
räknas som en? 

- Ja, precis som jag sa nyss så ska man ha med a:lla typer av människor. Man blir 
så: provocerad när vita klumpar ihop oss som en och samma grupp som att det 
är de som bestämmer hur världen ser ut. Jag är inte svart. En svart är inte alltid 
arab. Så varför ska vi automatiskt antas vara samma? Jag vill kunna relatera till 
varumärket genom modellerna, och jag är säker på att ungdomar och folk från 
andra etniciteter också vill det. 

Så om uppdelningen ska vara jämlik som du säger och man inte ska gruppera ihop 
alla rasifierade som en, i så fall betyder det ju att de vita blir en minoritet på Instagram-
sidan. Tror du det är ett problem? 

- Huvudsaken är att det inte borde vara ett problem. Varför skulle vita människor 
ha ett problem med att vara en minoritet när de sätter andra etniciteter i den 
positionen utan att tveka? Icke-vita är en majoritet i världen men en minoritet på 
varumärkens Instagram. Om det är så lugnt att sätta oss som minoriteter, varför 
är det plötsligt en dålig sak när ni är det? 

Enligt vår egna lilla studie och flera andra större studier är vita modeller 
dominerande för varumärken, varför tror du att det är så? 

- För att vita människor har ett storhetsvansinne och en otrolig narcissism som 
gör att man känner sig tvungen att hela tiden visa upp sin storhet. 
Vithetsnormen är ö:verallt, inklusive på Instagram, och det gör att det “vanliga” 
ska vara vitt. Man har tvingat på hela världen en bild av att vitt är vackert och 
vita drag är det man ska eftertrakta. Om barn ser att a:lla modeller hos märken 
som de tycker om är vita så är det väl inte konstigt att de också vill se ut så. 
Man eldar på tanken om att vitt är bäst och därför anställer man en vit som 
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modell innan man ens funderar över en rasifierad. 

Varför kan det vara viktigt att inkludera en viss etnicitet som representerar dig? 
- hhh För att jag och alla som ser ut som mig ska se att vi duger. Vi kan också göra 

det där. Vi kan också se bra ut i det plagget. Jag vill kunna relatera till kläderna 
jag bär och jag kan helt enkelt inte göra det om jag aldrig ser någon som ser ut 
som mig. (3) Då börjar jag istället undra varför jag aldrig ser någon som ser ut 
som mig. Är det kanske fel på mig? Är jag ful? 

Hur är det relevant för dig om ett varumärke jobbar med mångfald eller inte? 
- Jätterelevant. Jag behöver känna att ett varumärke bryr sig om sånt för att handla 

där. Så om jag märker att man kanske inte alls verkar (2) bry sig så kommer jag 
inte lägga mina pengar där. Dessutom är varumärken överallt i samhället. De 
sänder ut signaler och förstärker skönhetsideal osv. Med andra ord är de 
bidragande i samhällets åsikter kring mitt utseende. De mer eller mindre 
bestämmer om jag är attraktiv nog eller inte. Personligen skiter jag i vad de tycker 
om mig och mitt utseende, men det finns forskning som visar att livet är generellt 
sett svårare för de som inte allmänt uppfattas som attraktiva. 

Varför tror du att mångfalden eller bristen på mångfald ser ut som den gör i dagens 
samhälle? 

- Jag tror att bristen på mångfald i olika företag och sånt i samhället kommer hela 
vägen från kolonialismen och (2) rasism osv. Inte att det nödvändigtvis behöver 
vara att man tänker “rasifierade är mindre värda än oss så nu ska vi inte anställa 
dem”, utan mer att det bara sitter i bakhuvudet att vitt är det normala så det är de 
vi väljer. Jag tror att människor agerar på sina fördomar mycket mer än vad de 
tror. Kanske inte alltid medvetet men att de i alla fall gör det. Dessutom har man 
inte pratat om problemet förrän ny:ligen. Om man aldrig pratar om något utan 
bara låtsas som att ett problem inte finns så kommer ju ingen ändring att ske. 

Har du något exempel på hur ett varumärke jobbar med mångfald, är inkluderande 
med olika folkgrupper eller har modeller som är rasifierade? 

- Nikes träningshijab är ett perfekt exempel! Man har sett ett problem och ett 
behov och he:lt enkelt fyllt det. Jag har massa kvinnor i min omgivning som 
bär hijab/slöja och som hela livet har behövt krångla med den under träning. 
Den ramlar av, blir genomsvettig osv. Men sen kom träningshijaben och löste 
alla dessa problem. Sen vet jag att Nike inte var först med den men de är 
störst vilket gör att fler hittar den. Det är en jättesmidig lösning och framförallt 
har man för en gångs skull tänkt på andra än bara sin vita målgrupp. 

Ungefär hur ofta handlar du från Nike? 
- Ganska ofta. Jag tränar rätt mycket själv och använder nästan bara Nike 

kläder och skor. Minst någon gång i månaden i alla fall. 
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När du handlar från ett varumärke, tänker du på hur varumärket jobbar med etnisk 
mångfald och inkludering? 

- Självklart. För mig är det nästan lika viktigt som kläderna i sig. Jag är trö:tt på 
hela grejen med att handla från företag som inte kunde bry sig mindre om mig. 
Jag kände mig som en slav förut när jag köpte produkter från ve:m som helst 
utan att bry mig om vad detta varumärke faktiskt står för. Tänk själv att man ska 
försörja ett företag och lägga pengar på dem, (2) pengar som man slitit för, bara 
för att sedan höra någon högt uppsatt säga något rasistiskt. 
Eller bara för att de ska fortsätta anställa 99% vita modeller och sedan stoppa in 
någon rasifierad lite här och där. 

Skulle dina köpvanor från ett varumärke ändras beroende på din bild av varumärket? 
- Absolut. Jag kommer aldrig att köpa från ett varumärke som jag har en negativ 

bild av. Det är upp till var och varje varumärke att sälja in sig till mig som 
konsument. Om de misslyckas så har de förlorat mig som kund, så enkelt är det. 

Hur tycker du att icke-vita människor representeras hos Off-White på Instagram? 
- På ett bra sätt! Jag tycker att ofta när man har med rasifierade eller icke-vita 

som modeller så är nästan a:lla representerade stereotypiskt. Alla araber ska 
vara med när det är (2) ökentema och alla svarta ska vara med när det har med 
djungeln att göra. Men med Off-White är alla bara vanliga människor. 
Jag ser ingen skillnad på hur modellerna representeras. De ser ut att vara 
slumpmässigt utvalda till slumpmässiga plåtningar. Det är skönt att inte 
behöva tänka att en rasifierad bara blev (3) vald för att hen passade in i 
stereotypen. 

Hur tycker du att icke-vita människor representeras generellt i andra 
modesammanhang? 

- På preci:s samma sätt. Icke-vita målas upp otro:ligt stereotypiskt i nästan alla 
sammanhang. I filmer är vi gangsters, basketspelare eller (1) terrorister. Precis 
samma sak i modesammanhang. Balenciaga hade en arab som modell för deras 
skottsäkra västar, som blivit mode nu. Bara det visar hur man bara ser oss som 
karaktärer som finns för att tillfredsställa deras visioner. H&M tyckte att det var 
passande att ha en liten svart pojke i en “coolest monkey in the jungle” tröja 
medan de vita barnen hade “adventurous” på deras tröjor. 
Man ber om ursäkt och säger att det inte var meningen, men jag tycker det 
intressanta är just det (3) att “det inte var meningen”. Det ligger liksom så djupt 
inrotat i folks hjärnor att det bara händer (2) utan att man ens tänkt på det. Ett 
svart barn är en apa per automatik. Sedan när man märker problemet, hhh då är 
det redan försent. 

Vilket varumärke jobbar bäst med mångfald tycker du? 
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- Jag tycker att Nike jobbar sju:kt bra med mångfald. Även om jag är medveten om 
att orsaken kan vara rent (2) kapitalistisk tycker jag ändå att de förtjänar en eloge. 
Deras hijab är så otroligt nödvändig för muslimska idrottare. Eller för vem som 
helst som vill täcka håret när den tränar. Nike jobbar även allmänt väldigt bra med 
mångfald. Många av deras Nike ambassadörer är rasifierade. De gjorde även det 
innan det blev trendigt. Ta bara Jordan som exempel. 
Nike startade Jordan (märke med Michael Jordan, basketspelaren) lå:ngt innan 
det var coolt att använda sig av rasifierade idrottare. Och se hur det gick. Jordan 
är ett av världens största varumärken och nästan a:lla jag känner äger Jordan 
skor eller kläder. 

Vad kan andra varumärken lära sig av Nike för att jobba lika bra med etnisk 
mångfald? 

- Helt enkelt att vara öppensinnade. Om ni fortfarande inte förstår att världen är lika 
med mångfald så sover ni. Man stänger så otro:ligt många dörrar genom att 
utesluta olika etniciteter. Inte nog med att det är ett vidrigt beteende men de 
förlorar ju själva på det. Nike tog sig an hijab-behovet, bara där har de riktat sig in 
i några av världens rikaste länder som Saudi-Arabien, Qatar, Förenade 
Arabemiraten osv. Varumärken måste verkligen sluta tänka att mångfald och 
representation är någon sorts välgörenhet när det i själva verket är DE som tjänar 
på det. 

Hur ser dina köpvanor från Nike? 
- Som jag sa innan så handlar jag ganska ofta på Nike. Självklart för att jag tycker 

om deras produkter, men även till stor del för att jag gillar hur de jobbar med 
mångfald och representation. Jag får känslan av att Nike gör produkter för mig. 

Vilket varumärke jobbar dåligt med mångfald tycker du? 
- Jag tycker att H&M jobbar väldigt dåligt med mångfald. Jag tycker också att alla 

high fashion märken som Gucci, Louis Vuitton, Chanel osv jobbar dåligt med 
mångfald. 99% av deras modeller ser likadana ut – vita och smala. Då och då 
slänger de in någon rasifierad som alltid representeras stereotypiskt. 

Hur ser dina köpvanor från det H&M och high fashion butiker? 
- Förut handlade jag en del där. Men för några (2) år sen bestämde jag mig för att 

sluta helt. Jag har som sagt ingen lust alls att lägga mina pengar på några som 
ser mig som en mindre värd (1) stereotyp. Jag vill inte känna mig som en hhh 
slav för dem så jag slutade handla där. Självklart kan jag fortfarande se plagg jag 
tycker är snygga men jag kan verkligen inte ens tänka mig bära något som inte 
ens är gjort för mig i åtanke. 

Vad kan det H&M eller high fashion varumärken göra för att arbeta bättre med 
mångfalden? 
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- Man kan börja med att anställa fle:r rasifierade. Både som modeller och inom 
företaget. Jag tror inte ett varumärke kan arbeta bra med mångfald utåt om de 
inte har mångfald inåt. Hu:r ska en vit veta vad den arabiska marknaden vill ha? 
Sedan kan man börja representera dessa rasifierade på ett normalt och 
.hhh mänskligt sätt. Vi är varken stereotyper eller (2) maskotar, sluta få oss att se 
ut som det. Kvotera inte in oss när ni tror att det behövs. 

Är det något mer du vill tillägga? 
- Nej, jag tror vi tog upp allt.
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