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Björn Boman 
 

Koreansk skönhet som en 
förlängning av den koreanska 

vågen 
 
 
Inledning 
Under mitten av 1990-talet myntades begreppet ”den koreanska 

vågen”( 韓流 eller på koreanska, 한류) av journalister i Beijing, 

vilket syftade på det regionala och transnationella flöde av 

koreansk populärkultur som hade gjort sig gällande under några års 

tid och såg ut att öka i omfattning. Det var ett i huvudsak nytt 

fenomen, och tidigare var det i stort sett endast Hongkong- och 

Japanproduktioner som hade spridits i regionen och i viss 

utsträckning även utanför denna. (Chua 2012; Chua & Iwabuchi 

2008) 

 Vid den tidpunkten åsyftades framför allt koreanska tv-

dramaserier och filmer som blivit populära i Kina, Taiwan, Japan 

och andra östasiatiska länder, oftast med hjälp av översättning, 

dubbning eller andra lokala anpassningsstrategier av innehållet. 

Successivt har det dock även kommit att innefatta en mängd olika 

populärkulturella företeelser med Sydkorea som produktions- och 

distributionsnav. K-prefixet har på senare år använts för att 

beskriva popmusik (k-pop), dramaserier (k-drama), skönlitteratur 

(k-litteratur) och film (k-film),  

 Den första vågen av koreansk populärkultur – ibland kallad 

Hallyu 1.0 – innefattade primärt tv-dramaserier och 

teknikprodukter, och har studerats ingående av olika slags forskare 
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inom samhällvetenskapliga ämnen och humaniora under de 

senaste tio-femton åren. Den andra vågen – Hallyu 2.0 – innebar i 

sin tur huvudfokus på den regionalt och i viss mån globalt mycket 

populära k-popen (Kwon 2015), och även därvidlag har ett flertal 

studier ägnats åt att analysera fenomenet (se bland andra mina 

artiklar om k-pop i Orientaliska studier nummer 140 och 141 för 

vidare referenser). En del forskare – och i viss utsträckning även 

Sydkoreas regering som sedan flera års tid strävar efter att öka 

spridningen av koreansk (populär)kultur för att i sin tur bibringa 

ökade intäkter genom framför allt turism – har under de senaste 

två åren börjat tala om en tredje våg, vilken bland annat skulle 

kunna tänkas innefatta fokus på att sträva efter att öka 

populariteten och exporten av koreansk mat. (Kwon 2015) 

 Denna tredje våg är emellertid i hög grad odefinierad och 

befinner sig i framväxt, och de olika koreanska vågorna, eller 

flödena, är överlappande och till stor del godtyckligt avgränsade 

från varandra. Det är också en integrerad del av historiska 

processer att olika företeelser växer fram i samspel med det 

föregående i ett kumulativt mönster. Så kan man exempelvis 

identifiera K-beauty och K-fashion, det vill säga koreansk skönhet 

och -mode, som intimt förknippade med både film, tv-dramaserier 

och popmusik. Många skådespelare och popartister – inte sällan 

har k-pop-artisterna flera uppdrag, som skådespelare och modeller, 

även om de huvudsakligen sysslar med sång och dans inom 

ramarna för sina respektive grupper – är erkänt vackra, välklädda, 

välsminkade och modemedvetna (antingen på grund av egna 

initiativ eller för att de stylas av sina managementbolag på sådana 

sätt som gör att de uppfattas som modemedvetna eller rentav 

trendsättare), och blir på så vis centrala bärare av de aktuella 

idealen.        

 Med utgångspunkt i den amerikanske sociologen John Lies verk 
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K-pop (2014), som beskriver Sydkoreas stora influenser från USA 

och Japan, Karolina Hestells kandidatuppsats Shokuba na hana – en 

studie om japansk skönhet (se Orientaliska studier nummer 139), 

och det faktum att ett flertal sydkoreanska popstjärnor blev 

framröstade till världens 100 vackraste kvinnor respektive 100 mest 

stiliga män (TC Candler 2014), samt kompletterande 

forskningslitteratur och annat relevant material, ämnar jag i denna 

artikel beskriva och analysera hur just koreansk skönhet ter sig som 

både lokalt, regionalt och globalt fenomen. Fokus är vidare på att 

redogöra för i vilken mån den är en typisk koreansk företeelse och 

vilka eventuella andra influenser den har, och därmed 

begripliggöra och sätta den i ett nutida sammanhang. Nedan följer 

också en historisk överblick av fenomenet.        

    På grund av ovan nämnda skönhetsutmärkelser som tilldelats 

såväl ett antal välkända sydkoreanska kvinnor som män, är fokus 

på båda könen. Primärmaterialmässigt är följaktligen k-popartister 

och -grupper som Girls’ Generation, After School, Kara, Rain, 

Shinee, Super Junior, Big Bang och Exo i blickfånget men 

redogörelsen utgår inte från någon specificerad innehållsanalys. 

Det som presenteras bör i första hand ses som en mer preliminär 

deskriptiv analys; med det sagt tar den även fasta på särskilda 

nyanseringar och problematiseringar som kan förbises om man 

endast gör en översiktlig beskrivning av ämnet och är på så vis 

nydanande i dess ansats. 

 

Koreansk skönhet ur ett historiskt perspektiv 

Genetiska, arkeologiska och lingvistiska data indikerar att proto-

koreaner – ättlingarna till dagens etniska koreaner – har sitt 

ursprung i de mongoliska populationer som via nordasiatiska 

färdvägar migrerade till Koreahalvön och bebott den sedan yngre 

stenåldern (8000-1000 f.v.t.). Kompletterande data visar dock att 
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koreaners genetiska material även består av sydostasiatiska 

komponenter, och sedan 1960-talet och framåt har det skett en 

massiv intranationell migration genom urbanisering, främst från 

landsbygd och mindre städer till huvudstaden Söul. Följden av 

detta är därmed hybridisering, blandning mellan två eller flera 

relativt distinkta populationer. (Kim et al 2010)  

 I och med det är dagens etniska koreaner att betrakta som en 

hybridiserad men i någon mening ändå distinkt population, samt 

relativt närbesläktade med andra östasiatiska populationer som 

kineser, mongoler och japaner. Det finns även vad man kan kalla en 

relativ fenotypisk likhet, det vill säga utseendemässiga drag som – 

alla individuella variationer till trots – karakteriserar östasiater i 

allmänhet. Studier som inriktar sig på reception av koreanska 

dramaserier i Östasien och Sydostasien, visar dels att populariteten 

till betydande del kan tillskrivas förekomsten av vackra koreanska 

och modernt modemedvetna skådespelare/karaktärer, och de 

kosmopolitiska miljöer i vilka de vistas; dels att man föreställer sig 

att det finns ett slags panasiatisk kultur, främst grundad på 

konfucianska familjevärderingar, som manifesteras i dramaserierna 

och sammantaget ger intryck av kulturell likhet. Denna affinitet 

kan också sägas ha en utseendemässig dimension. (Chua 2012: 89-

102; Lin & Tong 2008: 91-125)   

 Beträffande de framgångsrika k-popartisternas utseenden, kan 

dessa i många avseenden betraktas som en närmast diametral 

motsats till både konfucianska och folkliga koreanska ideal, vilket 

bland annat inbegriper att man inte får lov att förändra sin kropp 

över huvud taget. (Lie 2014; Åberg 2015) Stjärnorna är generellt sett 

smala och väldigt stylade, både smink-, frisyr- och modemässigt, 

och bland män i sammanhanget finns delvis en någorlunda 

muskulös och samtidigt androgyn prägel. (Oh 2013; Jung 2009) 

Trots att det går att identifiera en professionell ödmjukhet i fråga 
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om artisternas uppträdande, är framtoningen ändå tämligen osten-

tativ och utmanande, vilket även det avviker från mer traditionell 

koreansk kultur. (Lie 2014)  

 Beträffande framgångsrika k-popartister kan man även finna 

tendenser till utseendemässig hybridisering, vilket i realiteten ofta 

innebär en blandning mellan mer vanligt förekommande 

östasiatiskt utseende och västerländskt (europeiskt) dito. Det 

senare förstärks av hårfärgning, till exempel blondering, 

sminkning, eventuell plastikkirurgi, liksom musikens framtoning 

och stundtals även låtar i engelska versioner, samt danskoreografi 

som i hög grad påminner om amerikanska popartister. (Jung 2009). 

Oavsett hur man mer precist förhåller sig till frågan om 

hybridisering, och dess vikt för k-popens spridning, tycks det vara 

så att denna genres omfattande popularitet delvis beror på många 

av artisternas kommersiellt fördelaktiga utseenden och vilket gäller 

båda könen (Oh 2013). Och skönhetsutmärkelserna är i sin tur nära 

förknippade med k-pop.  

 

Influenser från Japan och USA  

Som John Lie har påvisat, kan nutida sydkoreansk kultur inte 

förstås utan att ta i beaktande de omfattande flöden av influenser 

som har kommit från Japan och USA under hela 1900-talet, och 

med en intensifiering under de senaste tre decennierna i samband 

med fördjupad globalisering och ökad demokrati. Det har då inte 

rört sig om kulturella inslag som har absorberas passivt, utan dessa 

hänger samman med både politiska, ekonomiska, kulturella och 

teknologiska förändringsprocesser. Sydkoreaner i maktposition i 

synnerhet, och invånare mer i allmänhet sedan landet blev 

demokratiskt under slutet av 1980-talet, har förhandlat mellan de 

externa influenserna och den upplevda koreanska nationella 

kulturen och särarten, och det är först på senare år som 
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acceptansen för mer omfattande amerikanisering har befästs. (Lie 

2014) 

 Den koreanska vågen, i synnerhet k-pop, bygger i hög grad på 

transnationella flöden och samarbeten, och i detta mönster ingår 

bland annat nordamerikanska musiktrender och alltifrån svenska, 

danska, holländska till japanska och koreanska låtskrivare. (Lee 

2013; Oh 2013) Det är uppenbart att k-pop därmed inte kan förstås 

utan hänvisning till betydande västerländska, i synnerhet 

amerikanska influenser.  

 Vad dock många kan tänkas anta när det gäller modern 

koreansk (populär)kultur, inklusive koreanska skönhetsideal, är att 

det endast är amerikanska och västerländska inslag som bidrar till 

hybridisering och därmed en strävan efter att likna vita, 

västerländska och europeiskättade kvinnor och män. I själva verket 

är dock även Japan betydande i sammanhanget, och detta av två 

huvudsakliga skäl. Det ena är att japanska skönhetsideal torde ha 

påverkat koreanska dito, och det andra att den japanska 

marknaden utgör den största exportmarknaden för modern 

koreansk populärkultur, inte minst k-pop. I nutid hänger dessa två 

aspekter nära samman: k-pop-bolag vill att grupperna de investerar 

i ska gå hem i Japan (Lie 2014). 

 Som Karolina Hestell nämner i sin studie av japanska 

skönhetsideal (2014) har de nuvarande och till stor del 

hegemoniska japanska skönhetsidealen delvis långa anor: redan 

under Naraperioden (710-794) användes vitt puder för kosmetiska 

syften. Synen på vithet – nära förbundet med begreppet bihaku – 

skiljer sig nyansmässigt från den europeiska/kaukasiska dito (2014: 

101). Trots det kan man rimligen utgå från att dagens japaner är 

påverkade av västerländska skönhetsideal eller åtminstone på 

något vis positionerar sig i relation till dem. I likhet med USA finns 

i Japan en ganska bred repertoar av olika subkulturer som mer eller 
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mindre avviker från mainstream, varav ganguro utgör en närmast 

diametralt olik syn på åtminstone hudfärg. Detta innebär att, 

framför allt yngre människor, använder brunkräm och/eller 

solarium för att få mörkare hudton. (The Guardian 2004) Detta 

tycks dock inte ha nått Sydkorea i betydande utsträckning. 

 En annan aspekt av japansk kvinnlig skönhet är girlishness, ett i 

huvudsak flickaktigt men ändå mångfacetterat ideal som har stor 

utbredning i Japan. Det handlar bland annat om att sträva efter att 

ge ett oskyldigt, avslappnat och gulligt intryck, vilket markeras 

genom bland annat miner, klädval och poser (Ibid: 94-100). När 

man belyser framgångsrika k-pop-grupper som Girls’ Generation 

och Kara och deras image och framtoning, slås man av att det finns 

betydande överenstämmelser med detta ideal. Innehållet är 

visserligen tämligen varierat och mångfacetterat, framför allt när 

man jämför enskilda låtar, både synkront (från samma album) eller 

diakront (sett över längre tid), men många exempel talar för det. 

Exempelvis kan man beakta de två senaste Japanturnéerna med 

Girls’ Generation, och deras senaste album med japansk sång och 

texter, Love & Peace (2013), för att få en inblick i materialet och dess 

kongruens med såväl girlishness som bihaku. (Girls’ Generation 2nd 

& 3rd Tour)  
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Koreansk skönhet i nutid som lokalt, regionalt och globalt fenomen 

TC Candler’s The Independent Critics List är skapad av den 

professionelle filmkritikern TC Candler, som sedan 25 år tillbaka 

listar världens 100 vackraste kvinnor och män. Det är inte ovanligt 

att populära mode- och livsstilsmagasin som Vogue och Vanity Fair 

gör listor av detta slag och det tenderar då att finnas en 

västerländsk bias – det är framför allt amerikanska och 

västeuropeiska skådespelare, popstjärnor och modeller som 

dominerar.  

 I och med TC Candler kan man dock ana ett mer varierat och 

internationellt fokus, om än med en övervikt åt de västerländska 

och östasiatiska populärkulturella sfärerna. Noterbart är dock att 

det i stor utsträckning är mycket kända personer som listas – 

främst skådespelare, popsångare och modeller – och i fråga om 

sydkoreanska representanter är dessa megastjärnor i åtminstone ett 

lokalt (Sydkorea) och regionalt sammanhang (Öst- och 

Sydostasien), och tillhör framgångsrika tjej- och killgrupper som 

Girls’ Generation, After School, Miss A, Kara, Shinee, Exo, Big Bang 

och Super Junior. Eftersom intresserade kan komma med egna 

förslag (TC Candler 2014), kan man härvidlag ana det stora 

inflytandet från stöttande k-pop- och i mindre utsträckning k-

drama-fans.1 

  Det torde även handla om mer eller mindre aktualitet. Rain är 

exempelvis en k-popartist som hade sin glansperiod under mitten 

av 00-talet och fick visst genomslag i USA under 2007 (Jung 2009), 

medan grupper som Super Junior och Big Bang – med flera 

medlemmar med på listan – nu kan tänkas ha nått sin respektive 

karriärpeak innan de eventuellt dalar. Gissningsvis kommer något 

                                                      

1
Utöver att läsa forskningsstudier som behandlar fans av k-pop och/eller k-

dramaserier, ger webbplatsen onehallyu.com en god inblick i fenomenet och dess 

transnationella och globala prägel.  
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yngre grupper som till exempel Exo och Got7 att få fler 

representanter under kommande år, medan sådana som Rain lär 

försvinna. Därvidlag ska man dock göra en brasklapp, såtillvida att 

även äldre och etablerade kändisar finns med på listan (som exem-

pelvis Tom Cruise, som är född 1962). Ingen av de sydkoreanska 

representanterna är dock över 40 år, och de flesta under 30.        

 Det är iögonfallande att ett så stort antal sydkoreanska kändisar 

är inkluderade och dessutom på topplaceringar på TC Chandlers 

två listor från 2014 (se nedan). Exempelvis är dessa betydligt fler än 

dito från Kina och Japan. En del av utseendeidealen kan emellertid 

och som nämnt troligen spåras till sistnämnda land: dels för att 

dessa ser ut på ett sätt som kan appellera till japaner, dels för att 

Japan torde ha påverkat sydkoreanska skönhetsideal. Den andra 

centrala dimensionen i sammanhanget är att representanterna 

överlag ger uttryck för hybridisering, och då mer specifikt en 

blandning mellan östasiatiska och västerländska karaktärsdrag. 

Detta kan tänkas ha vad man kan kalla en tvådimensionell fördel ur 

kommersiell synvinkel: sydkoreanska stjärnor uppfattas – både från 

ett västerländskt och östasiatiskt perspektiv – som en aning 

exotiska men samtidigt inte alltför exotiska. (Jung 2009; Lin & Tong 

2008: 91-125) Samtliga är också ljushyllta och har troligen också 

genomgått plastikkirurgiska ingrepp i åtminstone någon 

utsträckning; det senare bidrar till en något mer europeiskaktig 

fenotyp. Det som eventuellt förändras i mer eller mindre 

utsträckning genom plastikoperationer är inte hudfärgen, som 

generellt är ljus bland koreaner, utan ögon, näsa, käkparti och 

mun. (Åberg 2015) I kombination med klädmode, smink, hudvårds- 

och andra skönhetsrelaterade produkter bidrar det sammantaget 

till ett ideal som enligt vissa är universellt snarare än partikulärt. 

(CNN 2012)  

 Denna visuella balansgång är också en del av ett större 
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ekonomiskt, socialt, kulturellt och historiskt sammanhang, vari 

unga sydkoreaner tävlar om att slå sig fram i ett mycket 

konkurrensutsatt samhälle. (Lie 2014; Jang & Kim 2013; Åberg 2015) 

Det snabbt föränderliga och hektiska sydkoreanska samhället, 

karakteriserat genom uttrycket palli palli, bidrar också till en 

innehållslig, inklusive utseendemässig mångfald, som tycks leda till 

föreställningar om ständig aktualitet och förnyelse inom ramarna 

för den koreanska vågen, främst mode och k-pop (Sydkorea: 

dokumentär). Fastän det finns en viss beständighet beträffande 

koreanska skönhetsideal, och i och med detta en reproducering av 

särskilda uppfattningar om vad som kännetecknar vackra kvinnor 

respektive män, är omväxlingar inom vissa ramar legio i dessa 

sfärer. Den centrala följdfrågan är i vilken mån ramarna tillåts att 

bli ännu vidare, och vilka faktorer som påverkar deras grad av 

elasticitet.  

 Den gemensamma nämnaren, förutom den ständiga variationen 

och förnyelsen, är emellertid bland de kvinnliga representanterna 

en mycket slank kroppstyp och delvis stor överensstämmelse med 

tidigare nämnda girlishness och bihaku. Längdmässigt tycks en 

betydande andel k-pop-stjärnor vara något mer högresta än den 

genomsnittliga sydkoreanen (Lie 2012; Oh 2013), men det är framför 

allt den mycket smala kroppsformen och minutiöst stajlade imagen 

som dominerar bland listrepresentanterna. En av de senaste 

utseenderelaterade trenderna i Sydkorea utgörs visserligen av en 

något mer kurvig och muskulös fitnessfysik (Korea Boo 2015), men 

det tycks åtminstone än så länge inte ha haft någon betydande 

inverkan på de mer allmänna skönhetsidealen.   

 Slanka kroppstyper, ljushyllthet och en delvis europeiskaktig 

fenotyp utgör ett förhärskande ideal även bland de män som är 

med på listan, och androgyna drag (ofta förstärkta genom smink), 

klädval och mer machoaktiga gester och utseenden alterneras i och 
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med grupper som Shinee, Super Junior, Big Bang och Exo.  

 Metrosexualitet kan även användas som kompletterande 

deskriptivt begrepp för de rådande utseendeidealen bland dessa 

kända män. Oavsett hur den specifika look som för tillfället 

accentueras i musikvideor eller andra sammanhang ter sig, rör det 

sig i allt väsentligt om en urban, synnerligen modemedveten image 

och i vars produktion huvudstaden Söul utgör både dess primära 

nav och kuliss. Musikvideon till Super Juniors ”Sexy, Free and 

Single” (2012) fångar kvintessensen av detta slags ombytlighet.  

 
TC Candler's The Independent Critics List – The 100 Most 
Beautiful Faces of 2014 
 

1. Nana (medlem i After School) 

11. Suzy (medlem i Miss A) 

17. Go Ara (skådespelerska) 

23. Taeyeon (medlem i Girls’ Generation) 

27. Song Hye Kyo (skådespelerska) 

35. Jessica Jung (f.d. medlem i Girls' Generation) 

53. Minah (medlem i Girls’ Day) 

56. Go Woo-ri (medlem i Rainbow) 

59. Jun Ji-hyun (skådespelerska) 

64. Soo-young (medlem i Girls' Generation) 

76. Yoona (medlem i Girls' Generation) 

78. Jooyeon (medlem i After School) 

83. IU (soloartist) 

99. Goo Ara (medlem i Kara) 

 

TC Candler's The Independent Critics List – The 100 Most 
Handsome Faces of 2014 
 

2. Choi Siwon (medlem i Super Junior) 

10. Taecyeon (medlem i 2PM) 

18. TOP (medlem i Big Bang) 

34. Lee Donghae (medlem i Super Junior) 

38. Baekhyun (medlem i Exo) 
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61. Taeyang (medlem i Big Bang) 

78. Rain (soloartist) 

84. Kim Jong-hyun (medlem i Shinee) 

 

 

 

 
Nana (After School) 
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Girl’s Generation 

Donghae och Siwon (Super Junior) 
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Till stor del torde populariteten även kunna relateras till de 

koreanska vågorna, och den framgång som i synnerhet k-pop har 

förmått att skapa lokalt, regionalt och i betydande grad även 

globalt. Den östasiatiska populärkulturen utmanar den 

västerländska, till stor del amerikanska hegemonin (Chua 2012), 

samtidigt som den tvivelsutan lever i visst samspel med den. 

Sydkoreansk populärkultur är i många avseenden inte kommer-

siellt eller materiellt beroende av USA och andra västerländska 

marknader, utan har störst fokus riktat mot Japan, Kina och andra 

delar av Östasien och länder i Sydostasien (Lie 2014; Chua 2012); 

men samtidigt kan den till stor del inte förstås utan den. (Oh 2013; 

Oh & Park 2012) På så vis är i förlängningen koreansk skönhet både 

ett lokalt, regionalt och globalt fenomen och samtliga nivåer är 

relevanta för dess historiska framväxt och den sociokulturella och 

materiella förståelsen av densamma. Men det är de unika lokala 

faktorerna, framför allt välproducerad popmusik och tv-serier, som 

leder till att det är just sydkoreaner som dominerar i 

sammanhanget och inte japanska, kinesiska eller taiwanesiska mot-

svarigheter (därmed inte sagt att kändisar från dessa länder är helt 

okända ur ett västerländskt perspektiv och i ett globalt 

sammanhang, och den hugade kan finna ett flertal sådana med på 

de aktuella listorna). Sydkorea är sedan några decennier tillbaka en 

exportdriven, högteknologisk ekonomi vari populärkultur har blivit 

en central beståndsdel, och en följdverkning av detta är fenomenet 

koreansk skönhet.  

 Hur denna företeelse ter sig en bit in i framtiden återstår att se, 

men så länge de koreanska – en aning konturlösa – vågorna böljar 

fram i de transnationella och globaliserade populärkulturella 

sfärerna torde ett flertal representanter finnas med även framledes.  
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