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Abstract 
 
In 2003, partly due to intense protests from the All Indian Democratic Women’s 

Association, the Indian state prohibited a commercial for skin lightening cream from 

continuing being aired on Indian television. The commercial indirectly suggests that a 

girl can neither get a well paid job, nor a husband to provide for her, due to her dark 

skin tone. Ashok Venkatramani, spokesman for the company producing the cream, 

insists that taking offense of the product is a ”very western way of looking at the 

world”, and that the Asian definition of beauty ”is all about being two shades lighter”. 

 The overall aim of this paper is to identify how colorism is expressed in the 

Indian community and how it affects women by answering the question of which 

values and beliefs are connected to skin tone in India and how these are rooted in the 

cultural context and social structure. By doing this, Venkatramanis statement is also 

being questioned. My study suggests that colorism and the patriarchal Indian society 

are interacting in numerous ways. In postcolonial media where colorism is visible, 

women are repeatedly depicted as instruments for other's purposes rather than an end 

in herself in accordance with Martha C. Nussbaums theory on universal values. In all 

media contexts referred to in this study, light skin color is associated with happiness, 

beauty, and male recognition, while dark skin color consistently is associated with the 

opposite. It is also suggested that due to colorism and suppression of women as 

universal rather than cultural or geographically bound phenomenas, Venkatramanis 

argument is invalid. 
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1    Inledning 
 

 

Indien och den indiska diasporan utgör idag världens största marknad för 

hudblekningsprodukter.2 Med reklamer som ekar ”empowerment” och uppmaningar 

om att själv förändra sitt liv och öde, säljs produkten på den indiska marknaden i 

rekordfart.  

Hudblekningsmarknaden har bl.a. kritiserats av the All India Democratic 

Women’s Association (AIDWA) som betonat industrin som både rasistisk och 

kvinnoförtryckande baserat på en reklam som sändes för Hindustan Unilever Limiteds 

(HUL) hudblekningsprodukt ”Fair & Lovely” på indisk tv under 2003.3 Denna 

specifika reklam förbjöds av den indiska staten, men detta hindrade inte HUL från att 

fortsätta sälja produkten under andra liknande reklamer.   

I artikeln ”Telling India’s Modern Women They Have Power, Even Over 

Their Skin Tone” i New York Times (2007) uttrycker Ashok Venkatramani, 

dåvarande ansvarig för hudvårdskategorin på HUL, följande:  

 

“Taking offense at the products is “a very Western way of looking at the world”. […] 

The definition of beauty in the Western world is linked to anti-aging, in Asia, it’s all 

about being two shades lighter.”4  

 

Jag vill mena att detta uttalande föreslår att det ”västerländska synsättet” inte tar 

hänsyn till en slags kulturell och geografiskt bunden definition av skönhet. Intressant 

blir då att undersöka vad som ligger bakom denna påstådda hållning i Indien, hur den 

har växt fram samt på vilket sätt skönhet är kopplad till ljus hudfärg, vilket är vad 

företaget föreslår, för att faktiskt kunna avgöra om kritik mot hudblekningsprodukter 

endast är ett ”västerländskt synsätt”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Nakano Glenn, Evelyn, ”Yearning for Lightness: Transnational Circuits in the 
Marketing and Consumption of Skin Lighteners” Gender & Society, 2008, s. 289  
3 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3089495.stm> besökt senast 2010-05-30 
4 <http://www.nytimes.com/2007/05/30/business/media/30adco.html> besökt senast 
2010-05-30!
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Vid sidan av detta uttalande har forskningen kring colorism, det moderna begreppet 

för en social hierarki baserat på hudfärg, växt sig allt starkare, särskilt i USA men 

även i Indien. Denna forskning har visat att hudfärg allt mer fungerar som ett slags 

symboliskt kapital som kan ha en avgörande betydelse för en människas liv, i 

synnerhet för kvinnor.5 Forskningen kring colorismens uttryck i Indien är relativt 

begränsad, men finns och ligger till grund för denna uppsats. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur hudfärgshierarkin är befäst i den 

indiska samhällsstrukturen, för att på så sätt få en uppfattning om hur definitionen av 

skönhet som synonymt med ljus hudfärg blir problematisk och mer specifikt hur den 

drabbar kvinnor i Indien. Av vikt att ta reda på för att få en uppfattning om detta är 

vad ”ljus hudfärg” associeras med inom den specifika kulturella kontexten.  

 Min huvudsakliga frågeställning är vilka värderingar och föreställningar som 

är kopplade till ljus hudfärg i Indien, och på vilket sätt detta är problematiskt i relation 

till en föreställning om att det finns ett universellt människovärde. För att utreda detta 

har jag mer specifikt valt att besvara följande delfrågor: Vilka värderingar och 

föreställningar ligger bakom ljus respektive mörk hudfärg i Indien historiskt och idag? 

I/genom vilka instrument och aktörer befästs hudfärgshierarkin? Vilken roll spelar 

hudfärg för kvinnor i den indiska kulturella kontexten? Och vad är problematiskt med 

detta i förhållandet till Martha C. Nussbaums teori om universella värden?  

1.2 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer inte att ta sitt avstamp i konventionsstadgade mänskliga 

rättigheter eller den indiska författningen. Därmed ignoreras inte dessas betydelse 

eller vikt som universell respektive nationell ram för mänskliga rättigheter i det 

globala och nationella rummet. Anledningen till att jag väljer att utesluta dessa är för 

att dessa ramar känns svaga att peka på i ett land som burit vidare på patriarkala och 

hudfärgshierarkiska strukturer som en del utav ett traditionellt synsätt så länge, och 

bedöms därmed inte som de ultimata analys- och förhållningsverktygen i detta 

sammanhang. I sådana strukturer tror jag att det krävs ett förändrat tankesätt kring 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Glenn, 2008, s.282 
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individens värde innan man kan förvänta sig att människor ska följa uppsatta 

förhållningsramar som utmanar traditionella synsätt och värderingar. Detta blir 

oerhört relevant i Indien där det finns en uppfattning om kvinnans roll i samhället, 

men inte en lika stor uppfattning om henne som en människa utav värde, även i 

rättsligt avseende och oberoende av nationella och internationella ramar.  

Jag kommer inte att redogöra för själva teorin om intersektionalitet i denna 

uppsats. Detta trots att det i uppsatsen visas på intersektionen mellan kön, hudfärg, 

kast och klass. Det är viktigt att betona det faktum att hudfärgsdiskrimineringen kan 

vara en del av en fyr- eller femdubbel diskriminering, vilket visar på detta begrepp 

som centralt för att skapa en förståelseram för den typ av förtryck som uppstår när 

olika diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle, och som särskilt 

kvinnor utsätts för i den kontext som studeras. Jag kommer dock som sagt inte lägga 

någon vikt på att redogöra för teorin, utan låter detta infinna sig naturligt utan att 

använda mig av begreppet som sådant eller redogöra för intersektionalitet i uppsatsen.  

I uppsatsen ligger huvudsakligt fokus på kvinnan. Mycket av den indiska 

problematiken kring hudfärgshierarkier kretsar kring skillnader mellan män och 

kvinnor och den skiljda betydelsen av symboliskt kapital för dem, där realiteten ser 

sådan ut att kvinnan är mycket mer utsatt och beroende av hudfärg som symboliskt 

kapital för att ex. erkännas av mannen; något som har en stor inverkan i en kultur som 

betonar feminint fullbordande genom det heterosexuella äktenskapet. Den 

problematik jag redogör för visar i huvudsak på kvinnan som offer för 

hudfärgshierarkins uttryck inom den indiska samhällsstrukturen, vilket gör att mannen 

i huvudsak och genomgående används som jämförande element i relation till kvinnans 

lidande, där mannens utsatthet för hudfärgshierarkin inte framstår som särskilt 

avgörande för hans livschanser. Jag tror dock att en undersökning skulle kunna 

fokusera på män också då dessa också drabbas av hudfärgsdiskriminering. De blir 

dock inte på samma sätt drabbade av intersektionen mellan kön och hudfärg som 

kvinnan blir. Däremot skulle det kunna tänkas att mannen utsätts för andra 

intersektioner som ex. med kast och klass, vilket inte utesluter honom som offer. Jag 

har dock valt att lägga huvudsakligt fokus på kvinnan i min uppsats, där mannen 

indirekt framställs som bibehållare av orättvisa strukturer även fast detta inte 

nödvändigtvis behöver vara fallet. Det är också utav vikt att betona att 

hudblekningsindustrin på senare tid även har börjat lansera hudblekningsprodukter för 

män, vilket dock förbises i denna uppsats. 
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Slutligen bör det betonas att fokus inte kommer ligga på kast och klass i 

samma utsträckning som det skulle kunna göra. Det är i huvudsak den dubbla 

diskrimineringen som orsakas av kön och hudfärg som behandlas. Mitt val av empiri 

där fokus huvudsakligen legat på kön har bidragit till detta, trots att klass och kast 

också kommer att betonas till viss del igenom uppsatsen. Det kan ses som en brist i 

denna uppsats att fokus inte ligger lika mycket på klass och kast där särskilt kast blir 

relevant för den indiska kontexten, med vilken klass går hand i hand. Detta gör att vår 

förståelse för kvinnans situation blir begränsad.  

1.3 Teori 

David Arnold har visat på vilken roll hudfärg spelat i historien, vilket bistått som 

utgångspunkt för att identifiera vari uppfattningen om ljus hudfärg som idealiskt i 

Indien härstammar ifrån.  

 Radhika Parameswaran, som själv växt upp i Indien och erfarit diskriminering 

pga. sin mörka hudfärg, och Kavitha Cardoza har bidragit med forskning som 

specifikt lägger fokus på colorismens uttryck i Sydasien, till den annars begränsade 

forskningen. Genom att studera olika element genom vilka hudfärgshierarkin verkar 

förstärkas och föras vidare i Indien, bidrar de med en insikt om hur pass befäst 

hudfärgshierarkin är i det indiska samhället. Deras artikel ”Immortal Comics, 

Epidermal Politics – representations of gender and colorism in India”, har använts för 

att någorlunda tyda hur pass befäst hudfärgshierarkin var i Indien efter landets 

självständighet från britterna, och deras monograf ”Melanin on the Margins: 

Advertising and the Cultural Politics of Fair/Light/White Beauty in India” har använts 

för att visa på den ljusa hudfärgens allt mer intensiva koppling till skönhet i ett land 

där kvinnligt fullbordande är starkt förknippat med det heterosexuella äktenskapet.  

 Evelyn Nakano Glenn har redigerat boken Shades of difference, Why skin 

color matters, vari det utifrån olika författare ex. Tanuya Lovell Banks och Jyotsna 

Vaid, samt henne själv, redogörs för hudfärgens betydelse i olika delar av världen. 

Glenn har bidragit med en undersökning om den längtan efter vithet som många 

kvinnor känner i ett Indien där ljus hudfärg fungerar som ett värdefullt symboliskt 

kapital för kvinnor, vilken även bekräftar mycket av det Parameswaran & Cardoza 

också menar.  
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En kombination av dessa författares redogörelser har bidragit till en uppfattning om 

vad som egentligen innefattas och ligger bakom den indiska definitionen av skönhet 

som synonym med ljus hudfärg.  

 Slutligen har jag har använt mig av Martha C. Nussbaums ansats om att det 

finns universella värden, vilken har bistått som min utgångspunkt för att diskutera på 

vilket sätt definitionen av skönhet, och de konsekvenser detta får för kvinnor i Indien, 

är problematisk.  

1.4 Metod  

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Ashok Venkatramanis uttalande om definitionen av 

skönhet som synonym med ljus hudfärg som en typisk asiatisk trend, där kritiken mot 

den föreslås vara ett västerländskt synsätt som inte tar hänsyn till kulturella och 

geografiskt bundna definitioner av skönhet. Jag valde att applicera min undersökning 

på Indien, eftersom att den indiska marknaden utgör världens största marknad för 

hudblekningsprodukter.  

 För att kunna ta reda på huruvida definitionen av skönhet som synonym med 

ljus hudfärg är så pass oskyldig som HUL väljer att framställa den, bedömde jag att 

det var nödvändigt att undersöka vilka värderingar och föreställningar som är 

kopplade till ljus hudfärg i Indien, vilket därför tjänat som min huvudsakliga 

frågeställning. På så sätt har det varit möjligt att tyda huruvida den påstådda 

definitionen av skönhet bara handlar om en geografiskt bunden trend, eller något som 

tvärtom bottnar i ett mycket djupare problem kopplat till ett förnekande av mänskligt 

värde.  

 För att utreda hur dessa föreställningar och värderingar ser ut har jag utgått 

från existerande undersökningar om colorismens uttryck i olika sammanhang och 

tider. Jag såg det som nödvändigt att redogöra dels för hur colorismen började växa 

sig stark i Indien, dels hur den vandrat vidare och hur man kan tyda att den även var 

befäst i det postkoloniala Indien runt tiden efter självständigheten, och slutligen för 

det område där hudfärgshierarkin speglas allra tydligast idag; hudblekningsindustrin, 

och hur hudblekningsprodukter framställs.  

 De föreställningar och värderingar som visat sig ligga bakom ljus hudfärg i 

Indien har sedan ställts mot Nussbaums teori om universella värden, för att på så sätt 

visa på vilka sätt definitionen av skönhet som synonym med ljus hudfärg förnekar 
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kvinnan som ett mål i sig. Nussbaums betoning av kvinnors sårbarhet i den indiska 

samhällsstrukturen, där hon inte erkänns som ett mål i sig, är utav vikt för att förstå 

hur hon ytterligare försvagas genom hudblekningsreklamers generella framställningar 

av kvinnan i enlighet med den traditionella uppfattningen av kvinnor snarare som ett 

medel för andras ändamål än ett mål i sig. Med det som bakgrund är det möjligt att 

visa på varför definitionen av skönhet som synonym med ljus hudfärg blir 

problematisk på flera sätt utöver den redan rasistiska bakgrunden av kategorisering 

efter hudfärg som kan identifieras i koloniala Indien. 

!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!

!

!
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2    Hudfärgens betydelse 
!

Den traditionella diskrimineringen som i huvudsak lägger fokus på diskriminering 

mellan olika etniciteter6 utmanas av en hierarkisk tankegång som även fokuserar på 

skillnader inom etniciteter baserat på hudfärg. Denna har kommit att uppmärksammas 

av forskare allt mer idag, och är av betydelse att redogöra för, för att förstå vilken roll 

hudfärg kan spela för en människas liv.  

2.1 Colorism   
Colorism lyfts fram för att förstå det nutida begrepp som omfattar ett hierarkiskt 

tänkande kring hudfärg, oberoende av etnicitet, ursprung eller annan upplevd 

identitet7. I enlighet med colorismen kan människor diskrimineras för sin hudfärg 

inom dessa grupperingar beroende på hudfärgnyans, både av människor inom och 

utanför gruppen ifråga.   

Colorism är ett fenomen som till stor del har utforskats av svarta8 akademiker i 

USA som studerat hudfärgens betydelse inom olika sociala och ekonomiska strukturer 

inom svarta samhällen. Evelyn Nakano Gleen definierar colorism som ”[a] social 

hierarchy based on gradations of skin tone within and between racial/ethnic groups”, 

och förklarar vidare begreppet som föredragandet av ljusare hudfärg och 

diskriminering av dem med mörkare hudfärg.9 Ljusare hudfärg anses i många 

sammanhang idag mer privilegierat, vilket marginaliserar människor med mörkare 

hudfärg. Trots att detta fenomen kommit att studeras mer i särskilda geografiska och 

sociala kontexter idag, har relationen mellan hudfärg och för- och nackdelar betonats 

innan. Gunnar Myrdal skrev ex. 1944 ”without a doubt a Negro with light skin and 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Etnicitet kommer i denna uppsats användas för att översätta det engelska begreppet 
”race”.  
7 Ex. låter jag kastsystemet i Indien innefattas under upplevd identitet. Andra 
upplevda identiteter skulle kunna tänkas vara identiteten ”svart” som används av 
Banks som övergripande för afroamerikaner, oavsett ursprung.  
8 Jag kommer att använda begreppet ”svart” som översättning för Banks användande 
av begreppet ”black”, se ex. Banks, Tanuya Lovell ”Multilayered Racism, Courts’ 
Continued Resistance to Colorism Claims” i Nakano Glenn, Evelyn (red.) Shades of 
difference. 2009, s.214. 
9 Glenn, 2008, s.281, (egen kursivering) 
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other European features has in the North an advantage with white people when 

competing for jobs available to Negros”.10  

Tanuya Lovell Banks, professor i jämställdhet rättpraxis vid Maryland School 

of Law, redogör för colorismens ökade effekter på människor i det amerikanska 

samhället, och betonar Trina Jones hållning, professor i lag, som menar att colorism 

är en diskrimineringsform som är oberoende av etnicitet. Istället menar hon att 

colorism frammanar olika stereotyper som inte baseras på etnicitet, utan snarare på 

hudfärg.11 Banks menar vidare att studier visat på att svarta med ljusbrunare hudtoner, 

trots att de tydligt är identifierade som just ”svarta” i USA, har ekonomiska fördelar 

som svarta med mörkare hudton inte har. I USA har hudfärg på senare tid kommit att 

spela en oerhört stor roll, särskilt för dem med mörkast hudfärg och minst europeiska 

särdrag som diskrimineras framför dem med ljusare hudfärg, något som utmanar den 

traditionella diskrimineringen som i huvudsak fokuserar på diskriminering mellan 

olika etniciteter (då i huvudsak mellan svart och vit). Banks menar att colorism har 

varit särskilt tydligt på amerikanska arbetsplatser, där människor med ljusare hudfärg 

alltmer prioriteras framför dem med mörkare, vilket i sin tur av naturliga skäl har 

negativ ekonomisk och social effekt för dem med mörkare hudfärg.12  

Colorism är ett könsbestämt fenomen som drabbar en större andel kvinnor än 

män. En svart kvinna kan därmed behöva erfara fyrdubbel diskriminering i USA som 

ett resultat av hennes marginaliseringar pga. kön, klass, etnicitet och hudfärg.13 

Colorism redogörs för för att visa på hur en hierarkisk tankegång kring 

hudfärg även kan ta sig i uttryck inom etnicitet, ursprung eller annan upplevd identitet 

vilket den gör i Indien idag, något som kommer redogöras för mer ingående i kapitel 

fyra. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Banks, Tanuya Lovell ”Colorism: A Darker Shade of Pale” 47 Ucla Law Review, 
2000, s.1719 
11 Banks, 2009, s.219 
12 Banks, 2000, s.1709-1711 
13 Parameswaran, Radhika & Cardoza, Kavitha ”Melanin on the Margins: Advertising 
and the Cultural Politics of Fair/Light/White Beauty in India” The Association for 
Education in Journalism and Mass Communication, 2009a, s.223-224 
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2.2 Hudfärg som symboliskt kapital  

Glenn menar att hudfärg utifrån den coloristiska diskursen utgör en typ av symboliskt 

kapital som påverkar, eller faktiskt rent av kan vara avgörande för, ens livschanser.14 

Detta är inte minst tydligt i det amerikanska exemplet ovan, där Banks menar att 

ljusare hudfärg i vissa fall kan vara en reell källa för ekonomiska fördelar. I den 

amerikanska kontexten verkar detta vara tydligt i arbetslivet, där Banks menar att 

personer med ljusare hudfärg i många fall behandlas annorlunda än personer med 

mörkare hudfärg, trots att de utifrån skulle identifieras inom samma 

”identitetskategori” (ex. afroamerikaner).15  

I Sydasien, där Indien är inkluderat, har ljus hudfärg en oerhört stark koppling 

till attraktivitet och skönhet, vilket vidare kommer behandlas närmare. Glenn menar 

att relationen mellan hudfärg och attraktivitet till största delen drabbar kvinnor. 

Medan män bedöms efter andra mänskliga kapital, som ex. utbildning och välstånd 

och kan anses önskvärda pga. dessa, regerar en uppfattning om kvinnan som önskvärd 

endast baserat på hennes skönhet.16 Kvinnan vars hudfärg till stor del kan avgöra 

hennes symboliska kapital blir därför central för denna uppsats.  

Innan vi går vidare är det viktigt att betona att alla indier inte delar 

uppfattningen om att vit hudfärg är privilegierat. Det finns ett stort motstånd i landet 

mot denna uppfattning som uttryckts i olika sammanhang, vilket bl.a. är tydligt i 

reklamsammanhanget i inledningen. Detta kommer att redogöras för mer ingående i 

slutet av kapitel fyra.    

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Glenn, 2008, s.282 
15 Banks, 2000, s.1709-1711 
16 Glenn, 2008, s.282 
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3    Föreställningar kring vithet i historien 

 
Den moderna uppfattningen om människor som tillhörande olika klasser i första hand 

rangordnat efter hudfärg började inte växa sig stark förrän på 1700-talet, då det skulle 

komma att härska i Europa och Amerika. Under 1600-talet och även under delar av 

1700-talet användes termen ”ras” ofta när man syftade till folkslag eller nationer, som 

ex. ”den engelska rasen” och liknande. Det användes även i relation till 

religionstillhörighet.17  

Uppfattningen om att det fanns en enda ”vit ras” tog längre tid på sig att 

utvecklas, och blev alltså först tydlig och började växa sig stark på 1700-talet.18 1785 

rangordnade den tyske filosofen Christoph Meiners människan och gjorde en 

koppling mellan fysisk skönhet och intelligens. Enligt denna rangordning var det ljusa 

folket ”överlägset” skönhetsmässigt och därmed intelligensmässigt medan de med 

mörk hudfärg enligt Meiners var ”halvciviliserade” och ”fula”. Trots att hudfärg hade 

stor betydelse för kategorisering av människor, var den ännu inte helt avgörande. Men 

det hindrade inte européer från att känna vad George M. Fredrickson, tidigare 

professor i historia vid Stanford Universitet, menar som en ”estetisk motvilja mot 

vissa icke-europeiska folk”. Fysiska attribut och dess relation med skönhet och fulhet 

kopplat till likheten med europeiska drag och vit hudfärg, började vid den här tiden 

växa sig allt starkare runt om i världen.19 

För att förstå vad som bottnar i ”längtan efter att vara vit” i Indien är det av 

avgörande betydelse att redogöra för historisk såväl som nutida uppfattningar kring 

vithet, för att se i och genom vilka olika strukturer och instrument uppfattningen 

befästs och förts vidare. Begreppet ”ras” kommer vid vissa tillfällen användas i 

redogörelsen för 1800-talets Indien för att visa på vad Ania Loomba, professor vid 

Pennsylvania University som bl.a. undervisar i Sydasienstudier och kvinnostudier, 

menar som ”historiens kraftfullaste och samtidigt mest bräckliga mänskliga 

identitetsmarkör”. Detta betonar hon att vi inte får glömma hade högst reella sociala 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Fredrickson, George M. Rasism. En historisk översikt. 2003, s.55  
18 Fredrickson, 2003, s.55  
19 Fredrickson, 2003, s.59-61!



!
13!

effekter på människan som inte är mindre verkliga bara för att själva 

raskategoriseringen i sig är en myt. Samtidigt är det dock oerhört viktigt att i detta 

sammanhang betona begreppet som konstruktion,20 något som användandet av 

begreppet i denna uppsats utgår ifrån.  

Centralt för denna uppsats är att det genom tiderna har skapats olika 

gruppindelningar baserat på olika sociala konstruktioner och identiteter, som i sin tur 

skapat förtryck och radikalisering av mänskliga kollektiv. Loomba betonar att dessa 

konstruktioner skapats utifrån specifika historiska kontexter, 21 vilket gör att den 

indiska historiska kontexten därför kan tänkas spela en viktig roll när det kommer till 

att försöka förstå hur föreställningar kring vithet som ”det överlägsna” och ”idealiska” 

har påverkat människans uppfattningar kring hudfärg i Indien. 

3.1 Colorismens framväxt i Indien  

Colorismens exakta ursprung i Indien är otydligt. För att avgöra vid vilken tidpunkt 

denna uppsats bör ta sin utgång har det varit nödvändigt att jämföra forskares 

uppfattningar om när rasföreställningar började ta sig i uttryck i Indien. Evelyn 

Nakano Glenn, professor vid avdelningen för genus- och kvinnostudier samt etniska 

studier vid Berkeley, menar att det innan britternas intrång i Indien inte är helt tydligt 

om man privilegierade ljus hudfärg framför mörk inom själva landet och att koloniala 

och postkoloniala indiska texter kan ha influerats av de europeiska uppfattningarna. 

På så sätt behöver det inte nödvändigtvis ha funnits någon hudfärgsrangordning 

mellan och av indier i landet innan kolonialismen. En korrelation mellan kastsystemet 

och hudfärg menar hon heller inte är helt hållbar, då hudfärg skiljde och skiljer sig så 

pass mycket åt från norra till södra Indien och därmed även inom kaster.22 Genom 

studier av religiösa och andra forntida texter har man inte funnit några tecken på att 

man på något sätt privilegierat ljus hudfärg innan kolonialismen, och samtidigt har 

betydelsefulla religiösa förebilder i många fall tecknats med mörk hudfärg. Detta 

utesluter dock inte helt att det kan ha varit något som redan existerade i viss grad i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialismen: en introduktion till ett 
forskningsfält, 2008, s.125 
21 Loomba, 2008, s.125 
22 Glenn, 2008, s.289  
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landet, vilket bl.a Jyotsna Vaid23 och Radhika Parameswaran & Kavitha Cardoza24 

menar. Både Vaid, Parameswaran & Cardoza och Glenn verkar dock eniga om att 

britterna vid deras gradvisa övertagande av Indien åtminstone skulle komma att 

förstärka hudfärgens betydelse som ett slags hierarkiskt språk, om inte spela en 

avgörande roll för den nutida hudfärgshierarkin, eftersom att hudfärg skulle komma 

att spela en central roll för britternas kategorisering av indier.25 Detta gör att britternas 

intrång i Indien i denna uppsats används som utgångspunkt för att förstå hur den 

indiska uppfattningen kring vithet kan ha formats.  

3.2 Rasföreställningar i 1800-talets Indien 

David Arnold, professor i asiatisk och global historia vid Warwick University, visar i 

sin artikel ”Race, place and bodily difference in early nineteenth-century India” mer 

ingående på hur britterna började kategorisera den indiska befolkningen på 1800-talet, 

vilket är av vikt för att förstå på vilket sätt uppfattningen kring ljus hudfärg som ”den 

idealiska” hudfärgen förstärktes under denna tid. Arnold menar att det aldrig fanns en 

uppfattning bland britterna om ett odifferentierat ”andra”, utan att mycket av den 

”rasliga” diskussionen kretsade kring uppfattade skillnader inom den inhemska 

indiska populationen. Fokus låg så tillvida inte i huvudsak på skillnader mellan 

européer och indier på samma sätt som betonats i andra koloniala kontexter. Arnold 

menar att detta visar på att det hos britterna låg en så pass djupt uppfattad 

differentiering i relation till sig själva, som utgjorde den högst uppsatta gruppen, till 

den grad att britterna redan på 1820-30talet menade att de innehade privilegiet att 

observera skillnader inom vad de menade som den ”indiska rasen”.26  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Vaid, Jyotsna ”Fair Enough? Color and the Commodification of Self in Indian 
Matrimonials” i Glenn, Nakano Evelyn (red.) Shades of difference, Why skin color 
matters 2009 s.148. Vaid är professor i Asien-studier vid Texas University at Austin. 
24 Parameswaran & Cardoza, 2009a, 224-225, Parameswaran är docent vid the School 
of Journalism vid Indiana University, och Cardoza är senior reporter vid WAMU 
Public Radio i Washington D.C.!!
25 Vaid, 2009, s. 149; Glenn, 2008, s. 289; Parameswaran & Cardoza, 2009a, s.225 
26 Arnold, David ”Race, place and bodily difference in early nineteenth century India” 
Historical Research 77:196, 2004, s.272-273 
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 Under 1790-talet skulle det brittiska ostindiska kompaniet komma att 

exkludera indier och eurasier27 från auktoritära positioner inom armén och byråkratin, 

liksom från det sociala liv som omringade vad man menade som ”eliten”. Ett kritiskt 

steg menar Arnold var när man 1791 istället för att se eurasier som britternas 

undersåtar, beslutade sig för att klassa dem inom kategorin ”natives of India” 

tillsammans med resten av indierna. Detta utgjorde en administrativ revolution som 

var tydligt kopplad till rasdiskriminering grundat på en uppfattning om osmakliga 

fysiska och moraliska attribut kopplat till icke-vit hudfärg. I Sydasien var det nu inte 

helt ovanligt att de europeiska invånarna skulle komma att kalla indier för ”niggers”, 

vilket Arnold menar visar på hur det diskriminerande språket som var vanligt kring 

Atlanten nu också tagit sig ner till Sydasien. Det var också nu som britterna skulle 

referera till sig själva som den ”ideala typen” och det var också i förhållande till detta 

som indierna skulle komma att jämföras och kategoriseras som mer eller mindre 

värda beroende på hur nära deras fysiska attribut överensstämde med detta 

”idealiska”.28 

Arnold menar att det var under 1800-talet som den brittiska betoningen på 

rasskillnader, särskilt uppfattningen om att skillnader var kopplade till fysiska attribut, 

skulle komma att växa sig riktigt stark. H. H Risley, kolonial administratör, var en av 

dem som gjorde mycket för att framhäva det indiska samhället i biologiska termer, 

och menade att fysiska karaktärsdrag var de bästa ramarna att förklara rastillhörighet 

inom, istället för de tidigare kategoriseringarna som varit bundna till ex. språk och 

traditioner.29 

I och med att den brittiska makten ökade, ökade också britternas resor genom 

Sydasien. Arnold menar att ju mer man upptäckte att fysiska attribut skiljde sig åt i 

olika delar av Indien, desto tydligare och starkare blev den ”europeiska aptiten” för 

jämförelser mellan människor. Medan de flesta i Bengal hade mörk hudfärg, pga. det 

soliga klimatet, hade dem i nordväst där det var typiskt med kalla vintrar vad man 

menade som koppar- eller vetefärgad hudfärg, vilket var närmare det europeiska 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 ”Eurasier” är en kategorisering som formades av britterna i koloniala Indien, och 
syftar till människor med både brittisk och indisk härkomst.  
28 Arnold, 2004, s.262-263 
29 Arnold, 2004, s.261 
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idealet. Arnold menar att de flesta i armén i Bengal faktiskt var från norra Indien, just 

utav denna anledning.30 

På 1830-talet skulle ett mer precist språk kring ras utvecklats, och man skiljde 

huvudsakligen åt mellan indier från slättlandet, och indier från olika stammar och 

urbefolkningen. Indier från slättlandet sågs som en ”kaukasisk typ”, vars förfäder 

antogs ha tagit med indoeuropeiska och ariska språk till Sydasien, medan de indier 

från olika stammar och urbefolkning som särskilt var bosatta i centrala Indien i 

skogar, antogs vara vilda och ociviliserade. Det mest extrema språket kring ras menar 

Arnold uttrycktes tydligt när man skrev om urbefolkningen, där man drog paralleller 

med ”fysiken av en neger”, och dessa som en underlägsen mansras pga. dess mörka 

hudfärg vilket kontrasterade mot den längre, ståtligare, vackrare och ljusare norra 

indiska befolkningen. Bengalifolket menade man hade ”den afrikanska näsan och 

läppen”, medan man när man stötte på stamfolket Bhil t.ex. skulle komma att beskriva 

dem som ”a short, trick-set people, with hideous countenances, flat noses, and thick 

lips, but far less handsome and finely formed men than the Africans; . . . they look 

stupid”, för att sedan betona att ”Their women are even more hideous than the men”. 

Arnold är noga med att betona att detta inte nödvändigtvis var normen, och att man i 

vissa fall lyfte fram stamfolk som positiva i relation till den hinduiska befolkningen 

då deras närhet till naturen i många fall sågs ur ett romantiskt ljus.31 Men detta visar 

trots allt på hur den mörkare kvinnan och mannen till viss del uppfattades, och att kön 

spelade en viss roll i uppfattningen. Trots att det för en indie var svårt att inneha den 

”idealiska hudfärgen” enligt britterna, var det oftast kvinnor som man också menade 

var mest troliga att ha europeiska, ”eller åtminstone sydeuropeiska”, ansiktsdrag och 

former. Arnold refererar till Captain Herbert som 1830 skrivit att den indiska kvinnan 

var ”in all that regards form and feature,… a Greek: only with darker skin”.32 Dessa 

två exempel kopplade till kvinnor kan tänkas visa på att det var högst troligt att den 

indiska kvinnan av britterna erkändes som fulare än mannen när hon var mörk, och 

mer trolig än mannen att vara attraktiv när hon var ljus och hade vad man menade 

som ”europeiska” drag.  

 Viktigt att betona i sammanhanget är dock att trots att vissa indier ansågs ha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Arnold, 2004, s.263-264!
31 Arnold, 2004, s.266-267  
32 Arnold, 2004, s.264 
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europeisk-liknande hy eller ansiktsformer och drag och kunde klassas som 

”kaukasisk” eller ”arier”, innebar det inte att man identifierades under samma 

identitet som och av britterna, eller ansågs dela något slags gemensamt socialt eller 

politiskt öde med dessa.33  

På 1840-talet fanns ett starkt utvecklat rasspråk i Indien från britternas sida. 

Arnold betonar att det, trots att det från indiernas sida fanns en känsla av fysisk och 

kulturell skillnad mellan britter och indier, inte är tydligt om det fanns någon 

uppfattning kring en hudfärgshierarki från indiernas sida inom den indiska 

befolkningen.34 Detta kan dock identifieras under1900-talet efter Indiens 

självständighet, då hudfärgshierarkin mellan indier faktiskt visat sig leva vidare både i 

Indien och i den indiska diasporan. Både Vaid, Parameswaran & Cardoza och Glenn, 

som alla på olika sätt studerat colorismens uttryck i Indien, visar på detta på olika sätt. 

I denna uppsats tolkas den nuvarande colorismen som ett arv av koloniala Indien, 

eftersom att det är här som det tydligast kan identifieras att man började värderade 

människor efter hudfärg inom Indien och den indiska befolkningen. Det historiska 

avsnitt som redogjorts för har visat på att den brittiska kategoriseringen lade fokus på 

skillnader mellan indier som de grundade på just hudfärg och europeiska särdrag, där 

vitare indiska män ansågs vara både mer intelligenta, maskulina och starkare än 

mörkare indiska män, och där ljusare indiska kvinnor ansågs mer attraktiva än 

mörkare indiska kvinnor.35  

Precis som i den amerikanska kontexten lever konstruerade stereotyper som är 

skapade utifrån uppfattningar kring hudfärg och särdrag kvar i Indien vilket uttryckts 

och uttrycks på olika sätt efter kolonialismen. Dessa konstruktioner visar sig 

fortfarande ha reella effekter av ojämlikhet precis som Loomba betonat, som i sin tur 

drabbar människor på olika sätt. Forskning kring colorismens uttryck har visat att 

hudfärgshierarkin lever vidare av liknande karaktär som i koloniala Indien. Detta 

innebär i sin tur att den av Venkatramani påstådda asiatiska definitionen av skönhet 

som synonymt med ljus hudfärg, som nämndes i inledningen, kan och bör 

ifrågasättas, vilket denna uppsats genom att studera hudfärgshierarkins fortsatta fäste i 

den indiska samhällsstrukturen syftar till att göra. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Arnold, 2004, s.273!
34 Arnold, 2004, s.273 
35 Glenn, 2008, s.289  
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4    Hudfärgshierarkin lever vidare 
!
Det är utav vikt att redogöra för hudfärgens roll i postkoloniala Indien för att förstå 

hur och genom vilka mekanismer hudfärgshierarkin har levt vidare och hur den tar sig 

i uttryck idag, för att på så sätt kunna problematisera Venkatramanis påstående om att 

ljus hudfärg endast är en asiatisk definition av skönhet.  För hudfärgshierarkin, eller 

colorism, har levt vidare i Indien, och tar sig i uttryck på andra sätt än genom just 

britternas kategoriseringar.  

Som tidigare nämnts så har akademiker i USA allt mer börjat se bort från 

enbart binära former av rasism, för att utforska maktrelationer mellan och inom 

”färgade” samhällen.36 Jämfört med USA finns det enligt Parameswaran & Cardoza 

inte mycket sociologisk forskning kring colorism i Sydasien. De menar dock att 

hudfärg som socialt och symboliskt kapital fungerar lika väl i den indiska kontexten 

som i den amerikanska.37 Av vikt för denna uppsats är att dessa författare har bidragit 

med forskning som berör colorism i Sydasien och mer specifikt i Indien. Faktum är att 

Parameswaran & Cardoza, Glenn och Vaid, alla visar på hur hudfärgshierarkiska 

uttryck lever vidare i nutida Indien. Gemensamt för dessa är att de alla pekar på dess 

synlighet och bibehållande genom olika indiska medier, där både böcker, tv- och 

tryckreklam, internet och tidningsannonser är inkluderat, och på så sätt hur det är 

invävt i en del av den indiska vardagen.   

4.1 Amar Chitra Katha – tecknad serie i postkoloniala 

Indien 

Parameswaran & Cardoza utforskar i sin artikel ”Immortal Comics, Epidermal 

Politics – representations of gender and colorism in India” ett nytt område för att se 

hur hudfärgshierarkin levt kvar och tagit sig i uttryck i Indien. Enligt författarna är 

artikeln menad att bygga ut forskningen kring colorism från USA till Sydasien, just 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Parameswaran & Cardoza, 2009a, s.222 
37 Parameswaran & Cardoza, 2009a, s.226!
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pga. den begränsade forskningen kring hudfärgsdiskriminering i Sydasien.38 Genom 

en studie av Amar Chitra Katha39, den första indiska engelskspråkiga tecknade serien 

som utgavs i postkoloniala Indien 1967 som riktar sig till medelklassbarn, kommer de 

fram till att serien sänder ut symboliska meningar om hudfärgens relation till kast, 

klass och kön.40 Genom att analysera de mindre uppenbara skildringarna av manliga 

och kvinnliga karaktärer med mörk och ljus hudfärg i serierna, visar de på en 

kvarlevande hudfärgshierarkisk uppfattning som speglas i serien. Parameswaran & 

Cardoza uttrycker oro om att serien, som enligt skaparen är menad att lära indiska 

barn om moralitet, historia och religion, använder ljus och mörk hudfärg som 

symboler för att uttrycka motsatta koncept, ex. mod/feghet, adlighet/bestialitet, 

skönhet/fulhet och framgång/misslyckande.41 Denna serie kan tänkas vara viktig att 

redogöra för då den generation som växt upp med denna utgör Indiens vuxna 

befolkning idag, utifrån vilka värderingar förs vidare. Författarna menar att denna 

serie existerar inom en större mediekultur i Indien som upprepande marginaliserar 

indier med mörk hudfärg, särskilt kvinnor.42 

Parameswaran & Cardoza har studerat både ordval och illustrationer i i 

huvudsak 30 serier, på totalt 960 sidor, där de undersökt hur många karaktärer som 

hade mörk respektive ljus hudfärg. Just de specifika 30 serierna valdes pga. att de var 

de mest populära i Indien. Utifrån ett feministiskt perspektiv valde de sedan att 

studera de nyanser som dessa seriers illustrationer visade på genom några specifika 

frågor som innefattade under vilka miljöer som de olika karaktärerna visades i, vilka 

handlingar som mörka respektive ljusa män och kvinnor utförde, på vilka fysiska 

attribut de olika hudfärgerna applicerades (ex. vikt, längd, storlek), vilka sociala roller 

dessa hade samt vilka yrkesmässiga identiteter som ljusa respektive mörka karaktärer 

hade. Genom att sedan läsa alla de 30 serierna och noggrant utforska rollerna som de 

ljusa respektive mörka karaktärerna hade, liksom vilka besättningar de hade och 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Parameswaran, Rahdika & Cardoza, Kathika ”Immortal Comics, Epidermal Politics 
– representations of gender and colorism in India” Journal of Children and Media 3:1, 
2009b, s. 21 
39 Serien kallas ibland, enligt Parameswaran & Cardoza 2009b, s.19-20, ”the Disney 
of India” 
40 Parameswaran & Cardoza, 2009b, s.31 
41 Parameswaran & Cardoza, 2009b, s.20 
42 Parameswaran & Cardoza, 2009b, s.21!
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handlingar de utförde, kunde de sedan dra vissa slutsatser kring den mörka samt ljusa 

mannen och kvinnan och dess roller i den indiska serien.43  

 Parameswaran & Cardoza kom fram till att mörkhyade män och kvinnor, utan 

några som helt undantag, hade lägre positioner i den socioekonomiska hierarkin av 

kast och klass. De fann att serien relativt sällan visade kvinnor som självständiga och 

som figurer som innehade ledarroller, oberoende av hudfärg. Kvinnor med ljus 

hudfärg, under färgen rosa i serien, visades ofta i familje- och vänsammanhang, där 

de inte tvekar att stödja varandra eller rädda varandra ur nöd, och de visas även i 

många sammanhang skötandes sina makar, barn och övrig familj. Dessa framställdes 

sällan som självständiga och starka, trots sin ljusa hudfärg, utan snarare vad 

författarna menar som ”traditionellt feminina” dvs. anständiga och vackra, och 

förknippades med möjligheten att älska, intelligens, lojalitet och medkänsla. 

Oberoende av hudfärg menar författarna att kvinnorna oftast stod på lägre nivåer än 

män, där kvinnorna, som även i många fall sitter i stolar medan männen står över 

dem, tittar upp på männen.44  

 När författarna jämför kvinnliga figurer med mörk hudfärg respektive ljus 

hudfärg, har dem med ljus hudfärg nästan alltid liksom sina manliga motsvariga högre 

status i klass och kast-hierarkin. Dessa är oftast gudinnor, drottningar, prinsessor eller 

hyllade systrar, döttrar eller fruar till kungar och prinsar. De framställs med en 

skönhet som är bländande och oemotståndlig, och deras fysiska framträdande drar till 

sig mäns blickar och får männen att dyrka dem. De beskrivs ofta med ord som ex. 

”beautiful”, ”slim”, ”fair” och ”lovely”.45  

 Parameswaran & Cardoza menar att Amar Chitra Katha genom dess 

framställande av ljus hudfärg som i direkt relation med skönhet och höga positioner 

förstärker en patriarkal ideologi av ”upper caste hinduism”, vilken konstruerar 

kvinnor som symboler av renhet inom ett kast och som en reproducerande automat för 

att upprätthålla kastsystemets biologiska gränser.46  

 Den mörka kvinnan menar de inte utgör en stor del av serierna. De porträtteras i 

direkt motsättning till de ljusa kvinnorna som arga, oanständiga, falska, oärliga och 

monstruösa. De framställs ofta som oerhört motbjudande och vad författarna menar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Parameswaran & Cardoza, 2009b, s.22-23 
44 Parameswaran & Cardoza, 2009b, s.27-29  
45 Parameswaran & Cardoza, 2009b, s.29!!
46 Parameswaran & Cardoza, 2009b, s.32 
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som ”hyper-maskulina”. Kvinnor med mörk hy framställs dessutom ofta som mer 

motbjudande än män med mörk hy. Medan mörka män faktiskt kan ha roller som 

visar på humana känslor och till och med i vissa fall framställs som ledare, är detta 

inte fallet för den mörka kvinnan. Detta gäller dock bara ett marginaliserat antal 

mörka män i serierna, som kan inneha roller som kungar, krigare eller befälhavare.47 

Medan majoriteten av de män med mörk hudfärg får demonliknande roller, har män 

med ljus hudfärg i serierna ofta aristokratiska och nobla roller,48 och porträtteras även 

som beskyddare för kvinnor.49 

 Författarna drar utifrån studien slutsatsen om att Amar Chitra Katha bidrar till 

den kulturella produktionen av colorism i Indien. Generellt framställer serien makt, 

prestation, skönhet och fördelar som något befäst i ljus hudfärg, medan våldsamhet, 

dumhet och avvikande beteenden befästs i karaktärerna med mörk hudfärg. Den har 

också befäst klass och kast i de olika hudfärgerna, där högt uppsatta karaktärer 

illustreras med ljus hudfärg. Det finns även inom hudfärgerna klara skillnader mellan 

de olika könen, och precis som i USA, där svarta kvinnor utsätts för större sociala 

konsekvenser än svarta män, menar Parameswaran & Cardoza att Amar Chitra Katha 

uttrycker ett liknande budskap.50 Att den mörka kvinnan dessutom i många fall 

framställs som mer motbjudande än den mörka mannen, och att den mörka mannen i 

vissa fall kan framställas som human och i ledarroller vilket är uteslutet för kvinnan, 

visar även på den mörka hudfärgens skiljda betydelse inom de olika könen, där den 

mörka kvinnan blir en degradering inom den redan degraderade kategorin kvinnor. I 

detta sammanhang kan författarnas studie användas som medel för att visa på 

hudfärgshierarkiska attityder och uppfattningar, samt hur de levde vidare efter 

kolonialismen.  

4.2 Hudfärgsmarknaden i postkoloniala Indien 

Det som redogjorts för hittills har visat på att mörk hudfärg på olika sätt har 

framställts, om inte direkt så indirekt, i samband med eller i form av något negativt, 

där ljus hudfärg blir något eftersträvansvärt.  
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 Det är inte bara genom Amar Chitra Katha, som tydligt visar på den 

uppfattade relationen mellan ljus hudfärg och skönhet i Indien och som även visar på 

colorismen som könsbestämd, som hudfärgshierarkin lever vidare. Samma forskare 

menar i sin monograf ”Melanin on the Margins: Advertising and the Cultural Politics 

of Fair/Light/white Beauty in India” att framställningar av idealisk skönhet genom 

vithet i magasin, barnböcker och äktenskapssammanhang var en typisk urban 

medelklassangelägenhet innan den nuvarande vågen av reklam som innefattade 

kvinnor med ljus hudfärg skulle komma att bli riktigt stor. Indiens film- och 

musikindustri är exempel på vad som enligt Parameswaran och Cardoza har varit med 

och bidragit till att marginalisera människor med mörk hudfärg, särskilt kvinnor. En 

majoritet av de skådespelarna i Bollywoodfilmer är unga kvinnor med ljus hudfärg, 

med endast en minoritet av mörkhyade centrala figurer i filmerna. De få mörkhyade 

skådespelerskorna har fått bära lager av smink för att få en ljusare hudfärg.51 

Skönhetstävlingar som Miss World som sedan 1970-talet varit oerhört populärt i 

Indien har också gjort sin del, där de tävlande har varit betydligt ljusare än vad som är 

vanligt i Indien. Genom dessa tävlingar menar Glenn att det skapas en slags 

nationalistisk stolthet i samband med framgångar för de indiska tävlandena, som just 

varit oerhört ljusa.52  

Under 80-talet skulle den indiska mediekulturen komma att bli ett typiskt 

utrymme särskilt för vita kvinnokroppar att framställas i olika produktsammanhang, 

där reklam i tidningar, tv och reklamplakat är inkluderat. Parameswaran & Cardoza 

har studerat en mängd mediala områden som konsekvent har framställt ljus hudfärg 

som synonymt med, och som ett obligatoriskt krav för, feminin skönhet. Samtidigt 

betonar författare illogiken med att produkter som ex. parfymer, mat, tandkräm, som 

inte har något som helst med hudfärg att göra, ändå framställs i samband med 

kvinnliga modeller med ljusare hudfärg än vad som är vanligt i Indien.53  

4.2.1 Den ekonomiska liberaliseringen 

Med globaliseringen skulle hudfärgshierarkin komma att förstärkas i Indien. Iom. den 

ekonomiska liberaliseringen har den indiska kvinnans skönhet kommit att bli blivit en 
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symbol för den modernitet som det ”nya Indien” representerar.54 Parameswaran & 

Cardoza lyfter fram att allt från indiska skönhetsdrottningars deltagande i tävlingar 

som Miss World, till urbana stormarknaders skönhetshyllor som präglats av den 

kvinnliga kroppen som en handelsvara, har signalerat Indiens övergång från ett 

”tredje världen-land” till en ny, modern aktör i den globala ekonomin.55  

Den ekonomiska liberaliseringsreformen under tidigt 90-talet i landet skulle 

komma att skapa en global kapitalisk konsumtionsekonomi där fri privat 

företagsamhet, något som tidigare hindrats av den socialistiska staten, skulle komma 

att blomstra. Med denna liberalisering kom multinationella företag att producera och 

marknadsföra livsstilar, och Indiens invånare skulle allt mer integreras i livsstilar 

kopplade till kläder, snabbmat, klockor och kosmetik, något som i det ”nya Indien” 

skulle komma att representera en önskan för ”upward mobility”. Denna ekonomiska 

liberalisering skulle också bidra till att den globala indiska marknaden skulle förnya 

kopplingen mellan ljus hudfärg och dess föreställda representering för högre social 

och ekonomisk status. Parameswaran & Cardoza, som betonar reklamers stora 

inverkan på marginalisering av kvinnor med mörk hudfärg, menar att samtidigt som 

dessa inte bär hela skulden för marginaliseringen och trots att hudfärg långt före 

globaliseringen hade givit upphov för stigmatisering av indiska kvinnor, så kom den 

ekonomiska liberaliseringen till att bidra med en förstärkt koppling mellan ljus 

hudfärg och skönhet genom en allt mer intensiv framställning av denna relation i 

produktsammanhang. Detta menar de visar på vilken oerhört stor roll marknadskrafter 

kan spela för att förstärka motsättningar inom ett samhälle. 56 

4.2.2 Hudblekningsproduktens roll på den indiska marknaden 

Både Glenn och Parameswaran & Cardoza betonar den lavinartade ökningen av 

hudblekningsprodukter på den indiska marknaden i samband med den ekonomiska 

liberaliseringen.57 Indien och den indiska diasporan utgör idag världens största 

marknad för hudblekningsprodukter och används i huvudsak av kvinnor mellan 16 
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och 35 år.58 Hudblekningsprodukter utgör även den största produktkategorin inom 

hudvård i Indien.59 Glenn menar att multinationella företag är centrala aktörer i 

förstärkandet av vad hon menar som en ”längtan efter vithet”.60 

Genom att studera utvalda reklamer för hudblekningsprodukter syftar 

Parameswaran & Cardoza till att visa på de sätt som mediekulturen i Indien 

genupplivar hierarkier vid sidan av den positiva uppfattningen om globaliseringen 

snarare som en potentiell process att förinta sociala skillnader.61 

Den största aktören på den indiska hudblekningsmarknaden är HUL,62 vars 

hudvårdsansvariga uttryckte citatet i inledningen av denna uppsats, och är dotterbolag 

till det multinationella företaget Unilever. Niall Fitzgerald, Unilevers ordförande, 

lyfter i en rapport om företagets CSR-engagemang fram att företagets olika managers 

har en stor del i att fatta beslut om vad som är rätt just för den lokala marknaden och 

den lokala kulturen där dotterbolagen verkar. Det är just detta som Fitzgerald menar 

gör företaget så pass framgångsrikt. Han väljer därför att kalla Unilever för ”[a] multi-

local multinational”.63 I enlighet med detta innebär det alltså att HUL beslutat att 

hudblekningsprodukter är ”rätt” för den lokala marknaden de verkar i, dvs. i Indien.  

Blekningskrämen Fair & Lovely har varit den ledande hudblekningsprodukten 

på den indiska marknaden. Produkten blev tillgänglig i Indien 1978, och under 2000-

talet har försäljningen av Fair & Lovely stigit något enormt. Fair & Lovely riktar sig 

inte enbart till den tidigare medelklass som varit den huvudsakliga målgruppen, utan 

produkten finns i olika format anpassat efter olika socioekonomiska omständigheter.64 

Ex. är produkten en del av ”the single-serve-revolution” i Indien som bl.a. C.K 

Prahalad varit med om att betona vikten utav. I Indien kan man bl.a. köpa schampo, 

ketchup, té eller aspirin i ”single-packaging” så att även de som lever på under 2 
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dollar om dagen ska ha råd med att konsumera märkesprodukter,65 och HUL har även 

gjort Fair & Lovely en del av denna revolution.66 På så sätt riktar den sig till alla 

målgrupper.  

4.2.3 Ljus hudfärg och ”empowerment” – reklam för det nya 

jaget och ödet 

Parameswaran & Cardozas studie av olika hudblekningsreklamer i Indien visar på 

vissa huvudsakliga metoder genom vilka man lyfter fram hudblekningsprodukter.  

Metoden ”före och efter” är ingen ny metod i reklamsammanhang i Indien. 

Den har funnits i landet sedan 80-talet i reklamer för bl.a. diskmedel. Parameswaran 

& Cardoza menar att före- och efter-metoden i hudblekningssammanhang säljer myter 

av yttre och inre transformering i samband med användande av produkten. Före-och 

efterreklamer har bl.a. visat två identiska kvinnoansikten där det vänstra är mörkare 

och det högra ljusare, vilket är menat att visa på produktens effektivitet. Vid vissa 

tillfällen ser kvinnorna på varandra för att erkänna förändringen, och vid andra 

tillfällen, som i en specifik reklam för Fair & Lovely som författarna lyfter fram, ser 

kvinnorna på konsumenten och en rosa pil visar att det tar 30 sekunder per dag att gå 

från ett ledset ansikte (den mörka kvinnan) till ett lätt leende ansikte (den ljusa 

kvinnan). En annan före-och eftermetod är att visa på den gradvisa förändringen i 

processen av användandet av krämen. Dessa reklamer visar på ett gradvis förändrat 

ansiktsuttryck i relation till den gradvisa hudfärgsförändringen från mörk till ljusare 

hudfärg. Kvinnans ansikte blir dessutom, som i fallet i en ev Fair & Lovelys reklamer 

i tidningen ”Savvy” större och större ju närmare ljushet hon kommer, och den sista 

bilden visar på en kvinna med ett stort leende. Ljushet och lycka blir på så sätt 

sammankopplade.67  

På tv-reklamer har man bl.a. använt sig av avundsjuka och kvinnlig solidaritet 

för att framställa produkten. Till en början visas en kvinna med mörk hudfärg som är 

avundsjuk på en attraktiv ljus kvinna, ofta någon närstående, och som skäms för sin 
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egen hudfärg. Den attraktiva, gladare, ljushyade systern eller väninnan delar sedan 

med sig av sina skönhetstips vilket hjälper den mörkhyade kvinnan till ett bättre liv. 

Gemensamt för dessa reklamer är att de inte bara visar på en yttre transformering, 

utan även en slags inre transformering som speglas genom kvinnornas ansiktsuttryck 

och självkänsla.68 Glenn betonar även det gemensamma att alla 

hudblekningsprodukter på ett eller annat sätt lyfter fram en associering mellan mörk 

hudfärg och smärta, begränsade valmöjligheter och utanförskap, och att det inte bara 

är kvinnans hudfärg som förändras utan även hennes öde och personlighet.69    

Många av reklamerna för hudblekningsprodukter, bl.a. för just Fair & Lovely, 

visar även på hur ”ljushyad skönhet” har en ”empowering” effekt på kvinnans 

självförtroende och feministiska medvetenhet. Det är inte ovanligt att framställa hur 

man genom användandet av produkten blir en ny person, får en ny identitet, samt hur 

sättet världen ser på dig förändras och tvärtom. Parameswaran & Cardoza menar att 

dessa ”feel good”-berättelser som speglar en kvinnas tranformation till en stark, 

självständig, modern och ”empowered” kvinna gör produkten till feminism i form av 

en handelsvara.70  

På sidan för Fair & Lovelys produktbeskrivning på HUL:s hemsida kan man 

bl.a. läsa följande om Fair & Lovely: 

 

”Enabling a billion women in Asia/AMET to carve out their destinies that transforms 

their lives.” 71 

"#$%!
“Today, 250 million consumers across the globe strongly connect with Fair & Lovely 

as a brand that stands for “beauty that empowers a woman to change her destiny”.”72 

 

Båda dessa citat visar tydligt på hur produkten lyfts fram både som en feministisk 

handelsvara och som något som kommer förändra kvinnans liv till det bättre.  
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4.2.4 Hudfärgens förstärkande roll i en patriarkal struktur 

Det är heller inte ovanligt att framställa hudblekningsprodukter som en medicinsk 

produkt, i huvudsak i form av ett solskydd där man samtidigt lyfter fram solens 

skadliga effekter. Detta menar Parameswaran & Cardoza suddar ut linjen mellan 

skönhetsindustrin och vetenskap, och på så sätt kan bli mer tilltalande.73 Trots att 

solen faktiskt har skadliga effekter, menar dem att ”dessa reklamer förstärker 

patriarkala sociala normer som avskräcker kvinnor från att vistas utomhus”. 

Författarna lyfter fram exempel på kvinnor som berättar om deras föräldrars bristande 

stöd för deras deltagande eller vilja att delta i atletiska aktiviteter eftersom att dessa i 

huvudsak äger rum utomhus i solen som gör huden mörkare. De berättar bl.a. om 

Divakurni, vars föräldrar tvingat henne sluta delta i sportaktiviteter:  

  

 ”Divakurni writes that her parents, who were anxious to preserve her complexion, 

 did not encourage or support her participation in outdoor athletic  activities: ”Taking 

 swimming lessons? Never, you’ll turn your skin black as coal.” Divakurni explains 

 that her depression about her dark skin tone worsened, and eventually she even 

 stopped playing table tennis, one of the few sports she was allowed to pursue 

 because it was an in door activity.”74 

 

De lyfter även fram Mamta Maben, kapten i det kvinnliga landslaget för cricket, som 

menar att anledningen till att många talangfulla kvinnor inte spelar cricket är pga. att 

man måste vistas i solen i sju-åtta timmar per spel, och att de flesta indiska män vill 

ha en kvinna med ljus hy.75  

 Parameswaran & Cardoza betonar vikten av skönhet i en patriarkal struktur 

där detta är nyckeln till normativa strukturer av frieri och giftermål, och där feminint 

fulländande är förknippat med det heterosexuella äktenskapet och traditionella 

giftermålet. 76 Även Vaid bekräftar detta då hon lyfter fram giftermål som en central 

och oerhört viktig aspekt i Sydasien, mycket pga. kvinnors beroende av make och 

söner för att kunna försäkra sig trygghet i form av ekonomiskt säkerhet.77 
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Parameswaran & Cardoza menar att reklamerna för hudblekningsprodukter utlovar ett 

slags säkrat manligt godkännande genom att spela på social oro hos indiska kvinnor i 

olika kast och klasspositioner. Reklamerna får kvinnorna att tro att de genom tillgång 

till ljus hudfärg har makten att försäkra sig det manliga erkännandet.78 Reklamer 

spelar ständigt på hur män efter kvinnor blivit ljusare plötsligt upptäcker kvinnan och 

erkänner hennes sexuella existens, liksom den feminina skönhetens makt att tillkalla 

sig manlig uppmärksamhet. Reklamer för Fair & Lovely har vid upprepade tillfällen i 

sina reklamer spelat på kvinnor med mörk hudfärg inte fångar mäns blick, och denna 

blick som eftertraktad hos kvinnor. När kvinnan börjar använda 

hudblekningsprodukter kan hon enligt reklamerna dock kontrollera männen på ett 

annat sätt och fånga deras uppmärksamhet. I en reklam för Fair & Lovely har man 

spelat på det traditionella arrangerade äktenskapet, där brudgummen och hans familj 

värderar kvinnan efter hennes hudfärg. Man har även spelat på det motsatta där 

kvinnans ljusa hud gör det möjligt för henne att träffa någon utanför arrangerade 

omständigheter, just pga. att hon kan dra till sig mäns blickar. Både i Indien och i den 

indiska diasporan anses arrangerade äktenskap i många fall som en nödvändighet för 

att undvika att personer från olika klasser och kast förs samman.79 Utöver detta finns 

dock andra krav kopplade till hudfärg. Genom sin studie av äktenskapsannonser 

finner Vaid ex. att hudfärgen ”fair” och ”weatish” upprepande är önskvärt från mäns 

sida, och att detta även nämns som ett positivt attribut i kvinnors annonser för sig 

själva och i annonser från kvinnors familjer, medan männen inte nämner det lika 

ofta.80  

Parameswaran & Cardoza menar att Fair & Lovely aldrig lyfter fram de män 

som fördömer kvinnor med mörk hudfärg som något negativt, utan snarare lägger 

fokus på kvinnans kamp att försöka få uppmärksamhet av samma man som tidigare 

sett ner på henne. De menar vidare att kvinnan framställs som ett passivt subjekt vars 

enda makt är hennes skönhet,81 vilket stämmer väl överens med Glenns betoning av 

att kvinnor i många fall är beroende av sitt utseende som symboliskt kapital som 

nämnts tidigare.  
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4.3 Kritik 

Det är viktigt att betona att det även finns indisk kritik mot detta framställande av 

kvinnor i Indien, som utmanar colorismen. I många alternativa filmer av indiska 

kvinnor i den indiska diasporan utmanar de mörkhyade huvudrollerna de traditionella 

mönstren. Detta menar Parameswaran & Cardoza visar på att det finns ett motstånd 

och en sida som ifrågasätter marginaliseringen av kvinnor, liksom 

hudfärgshierarkin.82 Ett exempel är filmen ”Bend it like Beckham” som är skriven av 

Gurinder Chadha som själv har indiskt ursprung. Filmen handlar om 18-åriga 

Jesminder som lever med sin indiska familj i England. Jesminder avgudar fotboll och 

visar sig vara en oerhört talangfull fotbollsspelare. Hennes familj motsätter sig dock 

hennes deltagande i ett kvinnligt fotbollslag, vilket resulterar i att hon får smyga sig 

iväg till fotbollsträningen och matcherna. Hennes mamma är särskilt oroad över det 

fråntar henne hennes indiska skönhet och traditionella uppgifter som indisk kvinna, 

och påpekar även vid ett tillfälle i filmen att hennes hud har blivit ”så mörk”. I filmen 

motsätter Jesminder sig även arrangerade äktenskap, och blir ihop med en engelsk 

kille. 83  Detta är bara en av många filmer som på olika sätt handlar om indiska 

kvinnor som utmanar indiska sedvanor och traditioner; könsroller, klass, kast, 

arrangerade äktenskap, kärlek mellan etniciteter mm. 

 Som nämndes i inledningen har All India Democratic Women’s Association 

(AIDWA) särskilt lyft fram en av Fair & Lovelys reklamer som rasistisk och ett hot 

mot kvinnans värdighet. Reklamen visar en kvinna vars pappa är besviken över att 

han inte har en son som kunde försörja honom då hans dotters lön inte var tillräcklig. 

Kvinnan använder sedan Fair & Lovely och får ett mer välbetalt jobb som 

flygvärdinna, vilket gör hennes pappa lycklig. Reklamen bidrar med en bild om att 

hon varken kan få ett bättre jobb eller gifta sig pga. sin mörka hudfärg. AIDWA 

krävde att HUL skulle sluta sända reklamen, och efter att de inte lystrat anmälde 

organisationen företaget till National Human Rights Commission och the Ministry of 

Information and Broadcasting i Indien förbjöd HUL från att sända reklamen. Efter att 
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staten förbjudit reklamen slutade HUL sända den, men fortsatte sända sina andra 

reklamer.84   
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5    Martha C. Nussbaums teori om 

universella värden  
!
Detta kapitel tjänar till att redogöra för Nussbaums teori om universella värden för att 

vidare i diskussionen kunna applicera denna på sättet hudfärgshierarkin tar sig i 

uttryck och drabbar kvinnor i Indien idag.  

5.1 Universella värden 

Nussbaums ansats om universella värden lägger fokus på mänsklig förmåga. Istället 

för att se till vilka tillgångar och resurser människor har, menar Nussbaum 

tillsammans med Amartya Sen att man bör fråga sig vad människor är kapabla att 

göra eller vara, snarare än hur nöjd en människa är med tillvaron.85 För att kunna dra 

en universell slutsats över vilka förmågor som har en central betydelse i människors 

liv betonar Nussbaum preliminärt 10 centrala mänskliga funktionsförmågor. Dessa 

utgörs av liv; kroppslig hälsa; kroppslig integritet; sinnen, fantasi och tänkande; 

känslor; praktiskt förnuft; samhörighet; andra arter; lek och kontroll över den egna 

omgivningen.86 Dessa menar hon har en nära relation till mänskliga rättigheter då de 

täcker både politiska fri- och rättigheter och ekonomiska och sociala rättigheter, som 

hon betonar inte bara är verktyg utan också har ett värde i sig.87 Det är dock först när 

varje människa erkänns som ett mål i sig, något jag återkommer till, som det är 

möjligt att leva sitt liv fullt ut och utnyttja de medbringade förmågorna om man så 

vill.  

 Nussbaum betonar att det finns en vitt utbredd kritik mot universella ansatser 

att de är okänsliga för skillnader mellan kulturer och omständigheter, liksom att de är 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Nussbaum, Martha C. Kvinnors liv och social rättvisa, Ett försvar för universella 
värden, 2000, s.99  
Nussbaum tar även ett steg vidare och menar att det även finns en tröskel för varje 
förmåga under vilken medborgarna inte kan fungera på ett sant mänskligt sätt. 
Samhället har därför en skyldighet att se till att människor hamnar över denna tröskel, 
se Nussbaum, 2000, s.24 !
86 Nussbaum, 2000, s.107-109 
87 Nussbaum, 2000, s.127 
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imperialistiska och kolonialistiska.88 Hon menar det som ett faktum att feminister som 

hänvisar till jämställdhet och frihet i många fall anklagas för att utgå från ett 

västerländskt perspektiv, och för att inte respektera kulturen ifråga, även i de fall där 

kritikern är från landet ifråga. Samtidigt betonar hon vikten av detta argument 

eftersom att det vid ett flertal tillfällen har varit så att man faktiskt ignorerat 

variationer inom och mellan kulturer i vad som då blir ett västerländskt perspektiv.89 

Hon betonar dock att det är en sak att påpeka att man behöver lokal kunskap om 

rådande omständigheter inom en kultur, vilket är nödvändigt, och en annan att påstå 

att vissa värden som ex. fysisk integritet och personlig värdighet inte är de rätta 

normerna.90 Nussbaums teori om universella värden syftar så tillvida till att betona ett 

existerande nationsöverskridande och kulturöverskridande värde, ex rätten till fysisk 

integritet och personlig värdighet, som är oberoende av argument som ex. syftar till 

att denna tankegång bottnar i ett västerländskt synsätt.   

5.2 Kvinnan - ett mål i sig 

Nussbaum har skrivit en hel del Indien-relaterad litteratur som på olika sätt berör 

mänskliga rättigheter. I hennes bok Kvinnors liv och social rättvisa – ett försvar för 

universella värden, som i denna uppsats används som utgångspunkt för att redogöra 

för hennes teori om universella värden, lyfter hon fram det faktum att det är stor 

ojämlikhet mellan könen i Indien, trots att landet har en lovande författning.91 Den 

indiska författningen är ex. väldigt kvinnovänlig, där man garanterar rätten att vara fri 

från könsdiskriminering, och lika skydd under lagen. Författningen är dessutom unik 

på så sätt att den betonar positiv särbehandling för att förbättra situationen för grupper 

som diskrimineras eller förnekas vissa rättigheter pga. sin grupptillhörighet.92 Trots 

detta visar den indiska vardagen på allt fler aborter av flickfoster, stora skillnader i 

läskunnighet mellan könen, hemgift, barnäktenskap och våldtäkt; som vapen mot 

kvinnor som kämpar för politisk förändring; inom äktenskapet, eller av små flickor.93 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Nussbaum, 2000, s.26, s.60 
89 Nussbaum, 2000, s.61-63 
90 Nussbaum, 2000, s.65!
91 Nussbaum, 2000, s.28 
92 Nussbaum, 2000, s.45-46  
93 Nussbaum, 2000, s.50-52!!
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 Nussbaum menar att kvinnor sällan behandlas som ett mål i sig i form av en 

människa som förtjänar respekt; varken socialt eller rättsligt. Istället behandlas 

kvinnan snarare som ett medel för andras ändamål, ex för att tillfredsställa mannen, 

föda barn och ta hand om familjen. I många fall i indiska familjer ses det heller inte 

som en prioritet att satsa på sin dotter på samma sätt som man satsar på sin son, ex. 

hennes utbildning och hälsa, eftersom att hon ändå ska lämna familjen och inte 

kommer vara där för att försörja dem i äldre dagar. Väl i mannens familj ses hon i 

regel som en ytterligare hjälp i hemmet, där det inte är helt uteslutet att hon utnyttjas. 

Kvinnor behandlas heller inte som människor på det sätt att de får något slags rättsligt 

erkännande när de ex. råkar bli änkor, blir våldtagna inom äktenskapet, slagna, eller 

får lägre lön än män. I Indien blir detta en vardag för kvinnor som alltså kan se mer 

eller mindre dyster ut. Nussbaum menar utifrån detta att kvinnor saknar stöd för att 

leva ett fullt ut mänskligt liv.94  

5.3 Nussbaums kritik mot kulturargumentet  

Nussbaum menar alltså att det finns universella värden, ex. rätten till fysisk integritet 

och personlig värdighet, som är oberoende av motargument. Centralt för denna 

uppsats är kulturargumentet som jag menar kan identifieras i citatet uttryckt av 

Venkatramani som presenteras i uppsatsens inledning. Venkatramani uttrycker att ljus 

hudfärg är en slags geografisk bunden definition av skönhet, och på så sätt inte utgör 

något egentligt problem – precis som i väst där ”anti-aging” definierar skönhet, är det 

i Asen ljus hudfärg som definierar skönhet, där ”Asien” och ”väst” blir två olika slags 

kulturer. Det förnekas inte att det kan ligga något i detta, men det bedöms som utav 

vikt att redogöra för Nussbaums kritik av kulturargumentet för att få en annan 

synvinkel på denna definition och vidare kunna problematisera den i diskussionen. 

 Nussbaum betonar att enligt kulturargumentet har den indiska kulturen både i 

den hinduiska och muslimska traditionen i århundraden ex. haft normer för hur en 

kvinna ska vara och bete sig. Detta innefattar bl.a. att visa respekt, lyda, vara 

anspråkslös och självuppoffrande. Enligt kulturargumentets förespråkare klassas inte 

detta som något som nödvändigtvis är dåligt för kvinnorna.95 Enligt Nussbaum ger 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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hennes teori om universella värden utrymme för att en kvinna ska kunna välja en 

sådan traditionell livsstil och även lära det vidare till sina barn, så länge hon inte 

förnekas sina förmågor och politiska och ekonomiska valmöjligheter. Hon menar att 

vi bör ge utrymme för kvinnor att välja en traditionell hierarkisk livsstil. Hon betonar 

även att kritiken mot det västerländska tänkandet bortser från kvinnors motstånd i det 

egna landet, som ofta existerar. Istället för att fråga kvinnorna själva vad de anser om 

vissa normer, som Nussbaum menar ofta förs vidare genom texter skrivna av män i 

sammanhang där kvinnor förnekas all makt, betonar hon vikten av att ha i åtanke att 

kulturargumentets förespråkare i många fall utgår från att traditionen är detsamma 

som kvinnans vilja.96 !
!
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6    Avslutande diskussion 
!
Detta kapitel syftar till att sammanfatta vilken roll hudfärg spelar för kvinnor i den 

indiska kulturella kontexten idag och även reda ut vad som är problematiskt med detta 

i förhållande till Nussbaums teori om universella värden. Uppsatsens syfte var att få 

en uppfattning om hur definitionen av skönhet som synonymt med ljus hudfärg blir 

problematisk och hur den drabbar kvinnor.  
 Nussbaum betonar vikten av att se på kvinnan som ett mål i sig i en patriarkal 

struktur där kvinnan diskrimineras och snarare ses som ett medel för andras ändamål 

än någon med personlig värdighet och fysisk integritet. Vidare menar hon att det finns 

vissa universella värden som är oberoende av motargument, kulturargumentet 

inkluderat vilket jag har bedömt kan tydas i Venkatramanis uttalande.  
 Citatet i inledningen där Venkatramani utesluter en problematisering av det 

faktum att skönhet är starkt förknippat med ljus hudfärg i Asien, utgör min 

utgångspunkt för denna diskussion. Med en bakgrund av aktörers förstärkande av 

denna uppfattning genom diskriminerande uttryck anser jag att detta påstående bör 

problematiseras för att kunna föra ett aktivt arbete emot colorismens påverkan på 

kvinnor i Indien.  

 Genom att påstå att kritik mot hudblekningsprodukter bottnar i ett 

”västerländskt perspektiv”, undviker man att ta hänsyn till hudfärgshierarkins närvaro, 

och de förtryck den förorsakar, liksom möjligheten för att produkterna bibehåller 

dessa förtryckande strukturer. För att reda ut strukturernas närvaro och uttryckssätt 

har det varit nödvändigt att identifiera uppkomsten liksom redogöra för 

hudfärgshierarkins fortlevande. Med bakgrund av det som redogjorts för vill jag mena 

att relationen mellan vit hudfärg och skönhet är mer komplicerad än bara en asiatisk 

trend, och att det därför är viktigt att den nutida framställningen av kvinnan i 

hudblekningsreklamer ifrågasätts för att undvika att reproducera förtryck. 

 De forskare jag utgått från är eniga om att britternas kategoriseringar av indier 

efter hudfärg kom att spela en avgörande roll för dagens föreställningar om hudfärg. 

Det finns skiljda uppfattningar om att hudfärgshierarkiska uttryck existerat tidigare i 

Indiens historia, men det är först med britternas inträde som hudfärgshierarkin tydligt 

kan identifieras. Efter att ha studerat litteratur om hur hudfärgsdiskriminering tog sig i 
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uttryck i koloniala Indien, verkar det sannolikt att britterna har haft en betydande 

påverkan på hur dagens föreställningar och värderingar kring hudfärg ser ut. Redan i 

koloniala Indien visar t.ex. Arnold på colorismen som könsbestämd där kvinnor med 

mörk hudfärg uppfattades som betydligt fulare än män med samma hudfärg. Det är 

tydligt att britterna ser på indierna som en ”degraderad ras”, men det intressanta i 

sammanhanget är att inom denna uppfattade degraderade kategori skapas ytterligare 

degraderingar, vilket även visar sig vara en central aspekt av de nutida 

hudfärgshierarkiska uttrycken i Indien.  

 Glenn betonar vikten av hudfärg som symboliskt kapital för kvinnor. Till 

skillnad från män som kan bedömas efter andra mänskliga kapital, är kvinnans fysiska 

existens och skönhet avgörande för hennes av omgivningen uppfattade värde i många 

avseenden. I en kulturell kontext som betonar det traditionella äktenskapet som 

synonymt med kvinnligt fullbordande, vilket Parameswaran & Cardoza lyfter fram, 

spelar detta symboliska kapital extra stor roll. Kvinnans beroende av symboliskt 

kapital gör att hon får en oerhört utsatt position i en kulturell kontext där hon redan är 

sårbar. Nussbaum har betonat att kvinnan i Indien sällan uppfattas som ett mål i sig, 

vilket jag vill mena tydliggörs av Glenns betoning av det symboliska kapitalets 

avgörande roll för bedömningar av kvinnan.  

 Jag har försökt bena ut hur hudfärgshierarkin förts vidare och befästs i 

postkoloniala Indien genom Parameswaran & Cardozas redogörelse för barnserien 

Amar Chitra Katha där ljus hudfärg framställs som i direkt relation med skönhet och 

högt uppsatta positioner, vilket de menar bidrar till en kulturell produktion av 

colorism. De menar att denna framställning medverkar till att föra vidare en 

uppfattning om ljusa kvinnor som symboler av renhet inom ett kast och som en 

reproducerande automat för att upprätthålla föreställningar om biologiska gränser. 

Kvinnor med mörk hudfärg framställs som motbjudande, mer motbjudande än den 

mörka mannen, medan den ljusa kvinnan illustreras som oemotståndlig och som drar 

till sig mäns blickar. Hon illustreras dock varken som självständig eller stark. Här 

framställs kvinnan inte på något sätt i enlighet med Nussbaums betoning av att lägga 

vikt på kvinnan som ett mål i sig, då hon snarare ses som ett medel för att bibehålla 

renhet inom sin sociala kategori samt erkänns utifrån hennes sexuella existens. 

Parameswaran & Cardoza menar att denna serie speglar dåtida uppfattningar om vad 

som förknippades med hudfärg, där både kön, hudfärg, klass och kast blir relevant. 

Enhetlig hudfärg inom kast motsäger dock den verkliga situationen i Indien som 
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Glenn visat på, där det inte visat sig finnas någon relation mellan kast och hudfärg. 

Inom de olika kasterna är blandningen av hudfärger stor, och beror också till stor del 

på vilken geografisk del av Indien man bor i. På så sätt är relationen av vit hudfärg 

och kast- och klasstillhörighet som framställs i serien en relation som inte har någon 

verklig förankring.  

 Glenn har betonat att multinationella företag förstärker en längtan efter vithet, 

vilket stämmer väl överens med Parameswaran & Cardozas framlyftande av den allt 

mer intensiva relationen mellan ljus hudfärg och attraktivitet som kom med den 

ekonomiska liberaliseringen i Indien. Författarna vidareutvecklar detta genom att 

betona att den växande hudblekningsindustrin förstärker patriarkala sociala normer 

som ex. avskräcker kvinnor från att vistas utomhus. Detta är i direkt relation till vad 

de menar som ett faktum att feminint fullbordande i den indiska kulturella kontexten 

är förknippat med det heterosexuella, traditionella äktenskapet, där 

hudblekningsreklamerna framställer ljus hudfärg som något som säkrar manligt 

godkännande. En kvinna som framställs som beroende av det manliga erkännandet 

beaktas inte som ett mål i sig utifrån Nussbaums teori.  

 Synen på kvinnan som ett medel för andras ändamål har betydande 

konsekvenser för kvinnan i det vardagliga Indien vilket Parameswaran & Cardoza 

visar på genom att redogöra för Divakurnis livssituation. I exemplet med Divakurni är 

det tydligt att hennes föräldrar inte vill att hon vistas utomhus eftersom att hennes 

hudfärg blir mörkare av solen. Detta förhindrade uppenbarligen henne från att leva det 

liv hon ville leva och hon mådde så dåligt att hon tillslut även slutade på sin 

inomhussport. Divakurni drabbas på ett personligt plan av det faktum att hennes 

hudfärg måste bevaras så ljus som möjligt, vilket leder till att hon väljer ge upp saker i 

sitt liv som är avgörande för hennes lycka och självkänsla. Detta sammanhang visar 

på att man aldrig frågade Divakurni om vad hon ansåg om dessa normer. Utifrån detta 

exempel är det svårt att tro att definitionen av skönhet är något som kvinnorna själv 

kunnat styra över. På så sätt försvagas även Venkatramanis påstående om att ljus 

hudfärg är en asiatisk trend, utifrån ett antagande om att en trend som begränsar ens 

liv inte skulle sättas av kvinnor själva. Det må så vara att försäljningen av denna 

produkt är enorm i landet men det utesluter inte att detta snarare än en trend är ett 

resultat av de diskriminerande hudfärgshierarkiska strukturer som råder i landet, vilka 

i sin tur förstärks av media. Genom exemplet ovan tolkas inte ljus hudfärg som en 

trend satt av kvinnor, utan snarare satt av ett patriarkalt samhälle, vilket stämmer väl 
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överens med Nussbaums betoning av kulturargumentets bristande hänsyn till kvinnors 

egen vilja och upplevelse.  

 Divakurnis situation visar även på att kvinnan förnekas de centrala mänskliga 

funktionsförmågor som Nussbaum betonar, innan hon överhuvudtaget erfar 

diskriminering i praktiken. Divakurni förnekas ex. rätten att kunna njuta av 

fritidsaktiviteter, vilket Nussbaum innefattar under den centrala förmågan ”lek”, som 

ett resultat av hennes föräldrars uppfattningar. På så sätt befäster 

hudblekningsindustrin strukturer som inte går att ena med Nussbaums centrala 

mänskliga förmågor. Jag tror inte att detta nödvändigtvis behöver innebära att hennes 

föräldrar ser ner på kvinnor med mörk hudfärg; snarare att de vill försäkra sig om att 

deras dotter får ett gott liv. Det goda livet kan utifrån denna uppfattning endast 

erhållas med ljus hudfärg. Detta liv förnekar dock både centrala mänskliga 

funktionsförmågor och kvinnan som ett mål i sig.   

 Skönhet som synonymt med ljus hudfärg påverkar som tidigare nämnts 

kvinnans värde i en redan marginaliserad kategori där hudfärg blir ett mått på 

personlig värdighet, vilken i sin tur är beroende av det manliga erkännandet. 

Parameswaran & Cardoza betonar att kvinnan även framställs som ett passivt subjekt 

vars enda makt är hennes skönhet. Genom att spela på social oro i olika kast- och 

klasspositioner medverkar denna industri till att få människor i alla socioekonomiska 

positioner att tro att de genom ljus hudfärg kan försäkra sig det manliga erkännandet. 

Vaid betonar vikten av manligt erkännande i en kultur där kvinnor är beroende av sina 

makars och söners ekonomi för att leva ett gott liv. En trend som förnekar kvinnor 

universella värden pga. hudfärgs- och könstillhörighet är inte ett inslag som bör 

värnas om i enlighet med ett rättighetstänkande.   

 Jag värderar att hudfärgsdiskriminering utifrån hierarkier inte är något 

kulturellt bundet i sig; det existerar i hela världen och kan i det indiska fallet spåras 

till britternas vistelse i landet. På så sätt har det ingen bunden roll i Indiens kultur som 

sådan; det är inget typiskt indiskt utan existerar även i andra länder. Det är snarare ett 

universellt fenomen vilket forskare börjar bli allt mer uppmärksamma på genom att 

finna dess olika uttryck i olika geografiska kontexter. På samma sätt är 

kvinnoförtryckande patriarkala samhällsformer kulturellt obundna och snarare 

universella, eftersom de existerar i hela världen. Hudfärgshierarkins uttryck i Indien 

verkar integreras i traditionella normer, vilket även kan tänkas göra det mer sannolikt 

att den tar sig i uttryck i det vardagliga livet. På samma sätt integreras patriarkala 
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strukturer i traditionella normer, vilket gör att dess uttryck får en särskild indisk 

karaktär, utan att vara kulturellt bundet som sådan. Med en uppfattning om dessa som 

universella fenomen av förtryck blir kulturargumentet som Venkatramani framför 

ohållbart, eftersom att det hänvisar till att ljus hudfärg som kvinnligt ideal är något 

typiskt asiatiskt. Att kritiken bottnar i ett västerländskt perspektiv, som han menar, 

vill jag mena är problematiskt att påstå i relation till en produkt som enligt 

Parameswaran & Cardoza skapar förtryck i Indien, som jag lyft fram som i grund och 

botten universella former av förtryck.  

 Bristen på kvantitativa studier som visar på hur indiska kvinnor upplever 

hudfärgens roll i samhället ses som en brist för möjligheten att kunna värdera hur pass 

befäst hudfärgshierarkin är i Indien. Mina källor utgår från tecknade serier, reklamer, 

äktenskapsannonser och andra mediesammanhang och visar därmed endast på 

förmedling till befolkningen genom olika medel. Detta gör det svårt att avgöra hur 

kvinnor drabbas av hudblekningstrenden och dess roll i indiska kvinnors vardag. En 

kvalitativ studie i form av djupintervjuer med kvinnor som lever under olika 

socioekonomiska förhållanden skulle kunna tänkas blottlägga hur de upplever 

hudfärgens betydelse i deras individuella situationer, liksom vilka värderingar och 

föreställningar de själva uppfattar förknippas med mörk respektive ljus hudfärg. Detta 

skulle vara av avgörande betydelse för att få en uppfattning om hierarkins fäste utöver 

via de instrument och aktörer som redogjorts för. Här ses Parameswaran & Cardozas 

exempel som grundar sig på en individs upplevelse som i fallet med Divakurni som 

en viktig redogörelse för att få en uppfattning om hudfärgshierarkins betydelse för 

kvinnan som individ, och hur hon själv upplever det.  

 Den begränsade forskningen kring colorismens uttryck i Sydasien ses också 

som en svag punkt för uppsatsens diskussion. De teoretiska bidrag som bl.a. 

Parameswaran & Cardoza, Glenn och Vaid, samt Nussbaum har bidragit med, ses 

dock som oerhört betydelsefulla för att skapa en förståelse för hur aktörer och 

instrument som befäster hudfärgshierarkin kan fortsätta leva vid sidan av en 

välutvecklad författning. Vad gäller Nussbaums ansats om universella värden bör det 

betonas att jag är övertygad om att detta bara är ett av många sätt att studera 

hudfärgshierarkins uttryck, utifrån vilken man kan komma fram till att 

hudfärgshierarkiska uttryck och inslag i medier bör ifrågasättas och förbjudas.  

 Jag tror att det är viktigt att som AIDWA och de alternativa filmerna utmana 

uppfattningen om att dessa coloristiska och traditionellt sexistiska uttryck genom att 
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ifrågasätta traditionella normer vari även hudfärg är förankrat. På detta sätt är det 

troligt att fler och fler kvinnor börjar ifrågasätta hierarkiska strukturer som förstärks 

och befästs genom medier och kulturella instrument. Min största oro är att på samma 

sätt som hudblekningsreklamer har väckt debatt och uppror, kan det tänkas att dessa 

föreställningar och värderingar som speglas även bidrar till en slags acceptans att det 

är ljus hudfärg som indirekt leder till kvinnligt fullbordande hos kvinnor som redan 

accepterat sin roll som degraderad i en patriarkal samhällsstruktur.   
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