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Abstract 

 

 

The aim of this study is to describe the perception of whiteness among Sri Lankan women. An 

article published by the Sunday Leader show that there is a long tradition among women in Sri 

Lanka to use beauty products, such as bleaching creams to enhance facial lightening. Over 33 000 

bleaching products are sold per year in Sri Lanka.  Parameswaran and Cardoza conclude that Sri 

Lankan women with lighter skin tone are regarded as more beautiful and attractive than those with 

dark skin. Furthermore, fair skin is associated with power, authority and high privilege.  

 

This study is based on individual; face-to-face interviews with six women between ages 19-30 

living in Sri Lanka. The results from the interview have been compared with Dyer’s theory of 

whiteness and Ahmed’s theory about lived experience of whiteness. The results of this study 

showed that the interviewed women have been introduced to the whiteness norm during childhood 

by their parents and relatives. Today, these women are still affected by the whiteness norm and it 

has shown to be unavoidable to live in the Sri Lankan society without relating to it. 
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Förord 

 

Jag vill först och främst tacka mina informanter som tog sig tid att dela med sig av deras 

erfarenheter och upplevelser. Utan er hade denna studie inte varit möjligt att genomföra. 

 

Sedan vill ja även tacka min handledare Ylva Waldermarson för all vägledning, idéer och kunskap 

du har delat med dig under denna resa. Jag kunde inte önskat mig en bättre handledare. 

 

Slutligen, vill jag ägna denna uppsats till alla kvinnor som dagligen brottas med vithetsnormen och 

känner ett behov att behöva ändra sin hudfärg för att passa in. 
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1 Inledning  

 

Fair & Lovely's brand-essence of ‘Rescripting Destiny’ has played a decisive role in 

its noteworthy presence in over 30 countries. Today, 250 million consumers across 

the globe strongly connect with Fair & Lovely as a brand that stands for the belief 

that 'beauty that empowers a woman to change her destiny'. The brand's commitment 

towards empowering women has inspired the initiation of Fair & Lovely 

Foundation. Time after time the foundation initiates various education & 

employment-related programs that give underprivileged women the power to 

overcome all barriers & change their lives (HUL, 2016) 

 

 

 

”Kan jag också få lite mormor?” frågade jag. Hon tittade på mig och skakade på huvudet. ”Nej 

nej, de här tuberna är jättedyra och jag måste använda dem lite i taget” svarade mormor när jag 

frågade henne om jag också kunde få lite av hennes blekningskräm som hon använde varje 

morgon.  

 

Under mina vistelser på Sri Lanka, när jag besökt släktingar och vänner har jag lagt märke till 

hur kvinnor eftersträvar vithet som hudfärg. Varje reklamskylt som jag passerade föreställde en 

västerländsk kvinna. Jag har också under flera tillfällen blivit sminkad här på Sri Lanka och då 

fått känslan av att de som sminkar vill göra mig ljusare. 

 

Mina erfarenheter överensstämmer även med forskningen som visar att 18 procent av hushållen 

på Sri Lanka använder sig av någon form av blekningsprodukt (The Sunday Leader, 2010). 

Varje år säljs upp emot cirka 33000 olika blekningsprodukter på Sri Lanka. Dessa har fått ett 

stort genomslag då tillverkarna medvetet anspelat på kvinnors dåliga självkänsla. Ett exempel 

framgår av citatet ovan från Fair & Lovelys produktbeskrivning som hävdar att 

underprivilegierade kvinnor med hjälp av deras blekningskrämer kan överkomma alla barriärer 

och förändra sina liv. Forskning och rapporter visar att kvinnor använder sig av 

blekningsprodukter och eftersträvar vithet som hudfärg för att bli accepterade av samhället och 

att ljusare hudfärg betraktas mer attraktivt och eftersträvansvärt än mörkare hudfärg 

(Parameswaran, Cardoza, 2009:223) 

 

Mitt intresse för detta fenomen har alltså sin grund i både personliga erfarenheter och i 

forskningen. Jag kommer därför genom djupintervjuer med sex kvinnor på Sri Lanka att 

undersöka om och i så fall hur vithet som hudfärg eftersträvas.  
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Jag är även intresserad av att undersöka om och hur vithet som norm har fått genomslag och 

hur den förs vidare i det lankesiska samhället. I denna studie har jag utgått från Judith Kiros 

definition av vithetsnormen: 

 

Vithet är en social konstruktion som placerar personer som räknas som vita på 

toppen av en makthierarki med grund i ”ras”. Eftersom vitheten är skapad betyder 

vit inte alltid ”vit hudfärg” – vilka som räknas som vita har varierat med tid och rum. 

Alltså – vithet är uppbundet med makt, inte nödvändigtvis med hudfärg. Ljushyade 

romer, östeuropéer, m flera, kan alltså också utsättas för systemisk rasism i Sverige 

idag. /…/ När man säger ”människa” menar man ”en vit människa”. När man säger 

”en kropp” menar man ”en vit kropp”. Det är vithetsnormen – att den vita kroppen 

är osynlig, men överallt. Det är kroppen som inte behöver förklaras (Kiros, 2014). 

 

 

2 Syfte och frågeställningar  

 

Mitt syfte är därför med denna studie att undersöka om och i så fall hur kvinnor på Sri Lanka 

erfar vithetsnormen.  Det jag fokuserar på i denna studie är således kvinnors levda erfarenheter 

kring vithet. 

 

Denna studie är också relevant för mig som blivande gymnasielärare, då det är viktigt att som 

lärare få erfarenheter av hur man bemöter elever med olika bakgrunder. Då jag studerat på 

Södertörns högskola, där lärarutbildningen har en interkulturell profil, har vi genom 

utbildningens gång fokuserat på intersektionalitet och normkritisk pedagogik: 

 

Normkritisk pedagogik innebär att flytta fokus från det som betraktas som avvikande 

och istället fokusera på hur normer uppstår och varför någon/något betraktas som 

avvikande eller annorlunda samt vilka konsekvenser det har för individer. Vilka 

normer vill vi ha och hur kan vi förändra de vi tycker är dåliga? Det handlar inte om 

att förkasta normer men att ha ett kritiskt och medvetet förhållningssätt till olika 

normer, samt att ha en medvetenhet om att det egna agerandet bidrar till att skapa 

eller utmana normer. Med ett intersektionellt, interkulturellt och normkritiskt 

förhållningssätt är inkludering och exkludering, likabehandling, diskriminering samt 

allas lika villkor, faktorer som ständigt tas i beaktande i undervisningen (Södertörns 

högskola, 2015:2). 

 

 

Normkritisk pedagogik är en viktig del i läraryrket, då den belyser problem som annars kan 

förbli osynliga. I min studie har jag valt att belysa vithetsnormen och hur denna har uppstått 

och förts vidare i det lankesiska samhället. Detta innebär att jag har valt att fokusera den 

process som leder till att kvinnor måste förhålla sig till normer som vithet  
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Frågeställningar 

 Vad har de intervjuade kvinnorna för erfarenheter av vithet i det samhälle de lever i? 

 Hur förs denna norm vidare i det lankesiska samhället? 

 

 

3 Bakgrund 

 

Sri Lanka 

Sri Lanka har 20,7 miljoner invånare, varav 74 procent är singaleser. Singaleserna är ättlingar 

till det indoeuropeiska folk som kom från norra Indien, omkring 500 f. Kr.  17 procent av 

befolkningen är dravidiska tamiler som härstammar från södra Indien. Idag bor de flesta av 

tamilerna i norra delen av Sri Lanka. Många tamiler invandrade till Sri Lanka för att arbeta i 

teplantagerna. På Sri Lanka finns det även en minoritet av muslimer (Nationalencyklopedin, 

2016). Under året 2012 hade landet 1 miljon besökare. De flesta besökare kom från 

Storbritannien och grannlandet Indien och idag är Sri Lanka en känd turistdestination bland 

många resenärer runtom i världen (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Under 700-talet började arabiska köpman ta sig till Sri Lanka för att erövra och ta över 

kryddhandeln men under 800-talet ville singaleserna ha hjälp från Indien vilket ledde till att 

indierna från södra Indien tog över delen Anuradhapura för att sen grunda en tamilsk del. Detta 

resulterade att singaleserna tvingades flytta söderut och det var inte förrän under 1100-talet 

landet enades igen. På 1500-talet var Sri Lanka känd för sina kryddor, vilket lockade de 

europeiska länderna. De som lyckades ta över kryddhandeln var portugiserna som kom till ön 

1505 och då tog över kanelhandeln från araberna. 1658 kom holländarna och drev bort 

portugiserna. Holländarna ville som portugiserna ta över kryddhanden och lyckades med det. 

1795 kom britterna till ön och erövrade holländarna och några år senare lyckades britterna 

kolonisera Sri Lanka (Nationalencyklopedin, 2016). Sri Lanka har koloniserats av portugiser, 

britter och holländare vilket har haft en stor betydelse, inte minst beträffande vithet som ideal, 

vilket diskuteras utifrån ett kritiskt perspektiv inom den postkoloniala teoribildningen. 
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4 Tidigare forskning 

 
Postkolonialism 

Nationalencyklopedin definierar postkolonialism som: ”postkolonialism, heterogent 

forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och 

humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala 

relationer av dominans och underordning.” (Nationalencyklopedin, 2016). Det finns många 

forskare som förknippas med det postkoloniala fältet, till de mer inflytelserika hör Edward 

Said, Frantz Fanon, Gayatri Chakravorty Spivak och Ania Loomba. Postkolonialismen 

framhäver kolonialismens centrala betydelse för de idéer som växte fram inom exempelvis 

humanism och civilisation. Vad detta innebär, är en fördelning mellan ”the West and the Rest” 

som Stuart Hall kallar det för (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

 Postkolonialismens teoribildning tar avstamp i den indiska kultur- och historieforskningen. 

Forskargruppen Subaltern Studies Group förknippas med denna teoribildning och uppkom som 

en kritik mot de ”... dominerande koloniala och nationalistiska historieberättelserna, som 

ignorerar folkets agerande och framställt den indiska historien som ett resultat av elitens 

förehavanden” (Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn, 2011:16) 

 

Enligt Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn står postkolonialism för många frågeställningar som 

behandlar kopplingen mellan kultur och imperialism. Det är dock viktigt att understryka att den 

dominerande tanken inom det postkoloniala perspektivet är att kolonialismen inte bara tillhör 

det förflutna. Enligt Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn, som hänvisar till Stuart Halls 

diskussion av begreppet postkolonialism:”...ska begreppet inte ses som en beteckning för en 

periodisering där avkoloniseringen innebär en komplett brytning med det koloniala. Snarare 

hävdar postkoloniala tänkare att kolonialismen i hög grad fortfarande präglar världen” 

(Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn, 2011:16). Vidare menar de att dagens samhälle skiljer sig 

mycket ifrån den koloniala perioden, rent ekonomiskt, politiskt och kulturellt. ”Prefixet ’post-’ 

betecknar också ett försök att tänka bortom de gränser och identiteter som instiftas under 

kolonialismen” (Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn, 2011:16). Den postkoloniala teoretikern Ania 

Loomba understryker i sin bok Kolonialism, Postkolonialism- en introduktion till ett 

forskningsfält” (2006) att även om kolonialtiden är förbi, påverkas fortfarande människor av 

den idag och det i sin tur samhället. Loomba poängterar att kolonialismen skapas och 

reproduceras och sammanfattar den postkoloniala teoretikern de Alvas beskrivning av termen 
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som: ”de Alva vill frikoppla termen postkolonialismen från den formella avkoloniseringen 

eftersom han anser att många av dagens människor i såväl tidigare koloniserade som tidigare 

koloniserade länder fortfarande utsätts för ett förtryck som etablerades under kolonialismen” 

(Loomba, 2006:32).  

 

Nationalencyklopedin sammanfattar teorins viktigaste bidrag som: 

 
Ett av postkolonialismens viktigaste bidrag är synliggörandet av de historiska 

kopplingarna mellan kolonialism och nutida former av rasism och etnisk 

diskriminering. Prefixet ”post” markerar att nutida samhällen fortfarande präglas av 

det koloniala arvet och av en kunskapssyn som legitimerar över- och 

underordningsrelationer som skapades under koloniseringen och som idag 

återskapas globalt och lokalt (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

 

Colorism 

Ett område som vuxit fram ur den postkoloniala forskningstraditionen är colorism. Colorism är 

ett begrepp som används för att förstå den hierarkiska uppdelningen och tänkandet när det 

kommer till hudfärg. Colorism innebär att människor kan diskrimineras på grund av sin 

hudfärg. Begreppet har myntats av forskare från USA, där de har studerat hudfärgsbetydelser, 

till exempel i sociala och ekonomiska sammanhang. Dessa sammanhang förekommer oftast i 

svarta samhällen, som Evelyn Nakano Glenn skriver i sin artikel ”Yearning for lightness”: 

Transnational Circuits in the Marketing and Consumption of Skin Lighteners (2008). Hon 

definierar colorism som:”... social hierarchy based on gradations of skin tone within and 

between racial/ethnic groups. Light skin operates as a form of symbolic capital, one that is 

especially critical for women because of the connection between skin tone and attractiveness 

and desirability” (Glenn, 2008:281). Parameswaran och Cardoza menar att colorismen drabbar 

fler kvinnor än män (Paremeswaran, Cardoza, 2009:223). 

 

Glenn menar att ett sätt att se på hudfärg, är att se det som ett symboliskt kapital eller som 

avgörande för en persons livschanser. Att fler kvinnor är drabbade, förklarar Glenn med den 

starka kopplingen mellan kön, hudfärg och attraktivitet. Glenn menar att män som har 

utbildning, bra hälsa och humankapital anses vara en ”…good catch” (Glenn, 2008:282). 

Däremot spelar det inte roll vad kvinnor har, då de döms uteslutande utifrån utseende och 

hudfärg. Glenn beskriver även hur människor i vissa äktenskap eftersträvar vithet: 

 

Sometimes this search takes the form of seeking light-skinned marital partners to 

raise one's status and to achieve intergenerational mobility by increasing the 
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likelihood of having light-skinned children. Often, especially for women, this search 

takes the form of using cosmetics or other treatments to change the appearance of 

one's skin to make it look lighter (Glenn, 2008:282). 

 

 

Varför eftersträvas vithet? 

Hudblekning har länge varit vanligt i många delar av världen. Många kvinnor gjorde sina egna 

behandlingar eller köpte produkter som krämer eller tvål som blekte huden.  Dessa innehöll 

många farliga och giftiga ämnen som skadade huden. I början av 2000-talet, blev alltfler 

människor runtom i världen intresserade av blekningsprodukter. Blekningsprodukter och dess 

industri har blomstrat de senaste åren och blivit en stor industri som omsätter miljarder. Glenn 

påstår att även internet är en bidragande orsak till att blekningsprodukter har fått en stor plats i 

den nutida skönhetsindustrin. Många egenföretagare, hudläkare och även Ebay använder sig av 

internet för att marknadsföra dessa produkter. Tillverkarna av produkterna framställer ljus hy 

som vackrare och mer attraktivt än mörk hy, för att öka försäljningen av deras produkter 

(Glenn, 2008: 282-283). 

 

Då Indien och Sri lanka är grannländer och Sri Lanka influerats av Indien men även av 

britterna, fokuserar jag på Glenns diskussion av colorism i Indien. Glenn skriver att, om man 

jämför colorismens ursprung i till exempel Afrika och Indien, är colorismen i Indien ett större 

problem.  Många ansåg att hudblekning var en fråga om privilegier i den indiska historien, men 

Glenn understryker att colorismen fortfarande är ett närvarande fenomen också i dagens Indien. 

När britterna kom till Indien, påverkade detta befolkningen och deras sätt på att se på kultur. 

Många indier upplevde att engelsmännen representerade ”det fina” och att deras vita hudfärg 

innebar privilegier: 

 

However, they viewed the English as representing the highest culture and 

embodying the optimum physical type; they made invidious comparisons between 

lighter-skinned groups, whose men they viewed as more intelligent and marital and 

whose women they considered more attractive, and darker-skinned groups, whose 

men they viewed as lacking intelligence and masculinity, and whose women they 

considered to be lacking in beauty (Glenn, 2008:289). 

 

 

Enligt Glenn eftersträvar alltså många människor i Indien fortfarande vithet som hudfärg. 

Indien har också den största marknaden för hudblekningsprodukter. Användningen av dessa 

produkter är vanligast bland kvinnor i åldrarna 16 och 35. I sydasiatiska bloggar framkommer 

det att många kvinnor som anser sig vara för mörka, önskar att få en ljusare hudfärg. Kvinnorna 
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eftersträvar ljusare hy för att bli vackrare och mer attraktiva, bland annat då man har en bild av 

att man då får bättre förutsättningar för att hitta en partner. Blekningsprodukterna går under 

namn som”fairness cream, herbal bleaches cream, whitening cream och fairness cold cream” 

(Glenn, 2008:289). Sammanfattningsvis menar Glenn att vithet eftersträvas då det ses som 

nödvändigt för att uppfattas som modern och attraktiv. 

 

Dark skin becomes a veil that hides one's natural luminescence, which natural skin 

lighteners will uncover. For all products, dark skin is associated with pain, rejection, 

and limited options; achieving light skin is seen as necessary to being youthful, 

attractive, modern, and affluent- in short, to being "all that you can be." (Glenn, 

2008:298-299).  

 

 

 Parameswaran och Cardoza har studerat olika hudblekningsreklamfilmer i Indien och visar hur 

man alltid visar en ”före” och ”efter” bild. Det är vanligt att man porträtterar två identiska 

kvinnor och deras ansikten. En bild som visar ett mörkare ansikte och den andra ett ljusare 

ansikte. Det mörka ansiktet framställs oftast som ledsamt medan det ljusa presenteras som glatt. 

Parameswaran och Cardoza menar därför att i dessa hudblekningsreklamfilmer, går lycka och 

ljus hy hand i hand (Parameswaran, Cardoza, 2009:240). Också Glenn påpekar att många 

tillverkare av hudblekningsprodukter associerar smärta och olycka med mörk hudfärg, något 

som i sin tur sägs leda till utanförskap och begränsningar i samhället (Glenn, 2008:289). 

 

Vidare hävdar Parameswaran och Cardoza att blekningsprodukter även marknadsförs som 

solskydd och poängterar hur solen skadar huden. De skriver om föräldrar som inte låter sina 

döttrar delta i utomhusaktiviteter, eftersom solen gör huden mörkare. Det är även 

förekommande bland kvinnliga cricketspelare i Indien, där många kvinnor har fått lägga skorna 

på hyllan på grund av de långa speltiderna ute i solen (Parameswaran, Cardoza, 2009:255). Ett 

exempel som nämns handlar om Divakurni som har tvingats att sluta med idrott på grund av 

sina föräldrars påtryckning, eftersom solen gör att hon får mörkare hudfärg: 

 

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 indoor activity (Parameswaran, Cardoza, 2009:255) 
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Vidare menar författarna att hudblekningsreklamfilmer för fram budskapet att män föredrar 

kvinnor med ljus hudfärg. Till exempel visar flera reklamfilmer hur kvinnor som använt 

blekningsprodukter fått uppmärksamhet från samma man som tidigare tagit avstånd från dem, 

på grund av deras mörka hudfärg. Kvinnor blir alltså enligt dessa reklamfilmer mer 

eftertraktade med ljus hudfärg.  Produkterna lägger fokus på kvinnan och hennes vilja att få en 

mans uppmärksamhet genom att få ljusare hudfärg. Därför menar Parameswaran och Cardoza 

att kvinnan framställs som ett subjekt och att den enda makten kvinnan har, är hennes skönhet 

(Parameswaran, Cardoza, 2009:260) 
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5 Teori  

Teoretisk inledning 

Mina teoretiska utgångspunkter har sin grund i den litteratur jag redogjort för under rubriken ”Tidigare 

forskning”. De teorier jag utgår mer specifikt ifrån i denna studie är dock Richard Dyers och Sara 

Ahmeds teorier om vithet. Dessa teorier ligger till grund för analysen och används som analytiska 

redskap för min analys av informanternas erfarenheter. Att jag valt dessa teorier beror på att jag vill 

fokusera på hur kvinnor erfar och upplever vithetsnormen.  Ahmed är speciellt viktig för mig, då jag 

framförallt är intresserad av att studera vilka uttryck vithetsnormen tar i mina informanters vardagliga 

liv, då Ahmed särskilt lyfter fram vithet som levd erfarenhet. Här har jag även valt att utgå från 

samhällsforskaren (Social Researcher) Martyn Denscombes tankar om vikten av att ge en beskrivning 

av informanternas förstathandsupplevelse. För att kunna göra detta behöver forskaren komma åt 

informanternas tankar på djupet och fokusera på subjektivitet, det vill säga informanteras beskrivningar 

och tolkningar får stå i centrum. Enligt honom innebär detta att man som forskare speciellt 

uppmärksammar åsikter, attityder, övertygelser och känslor (Dencsombe,2016:143). 

 

Vithet 

Richard Dyer är professor i filmstudier och har inriktat sig på filmindustri, queerteori och 

relationen mellan underhållning och representation mellan ras, sexualitet och kön. Dyer skriver 

följande om ras: ”As long as race is something only applied to non-white peoples, as long as 

white people are not racially seen and named, they/we function as a human norm. Other people 

are raced, we are just people” (Dyer, 1997:1). Dyer menar att den vita människan blir normen. 

Vita människor definieras som människor medan andra definieras i termer av ras. Vidare menar 

Dyer att det inte finns något lika betydelsefullt som att bli definierad som en människa. 

Människor som blir indelade i termer av ras har inte den makten och kan därför bara tala utifrån 

den ras de blir definierade utifrån: 

 

We (whites) will speak of, say, the blackness or Chineseness of friends, neighbours, 

colleagues, customers or clients, and it may be in the most genuinely friendly and 

accepting manner, but we don't mention the whiteness of the white people we know 

(Dyer, 1997:2). 

 

 

Vidare skriver Dyer att det finns flera olika nyanser av vit hudfärg, men att den alltid beskrivs 

som vit och inget annat, även då den är av en mörkare nyans. Att sträva efter vitare hudfärg har 
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förekommit under hela historien (Dyer, 1997:48).  Enligt Dyer beror detta på att vithet är 

kopplad till makt, rättigheter och privilegier i samhället (Dyer, 1997:70).  

 

Dyer poängterar att det tidigare i historien var mer förekommande att även vita försökte få 

ljusare hudfärg och eftersträvade vithet. Idag är det annorlunda menar Dyer, då alltfler vita 

försöker få mörkare hudfärg genom till exempel att sola eller använda sig av olika krämer för 

att få mörkare färg i ansiktet och kroppen.  Han understryker dock att vita som eftersträvar 

mörkare hudfärg, aldrig kommer betraktas som icke vita. (Dyer, 1997:49).  Dyer påstår att vita 

inte förlorar något på det och poängterar: ”A tanned white person is just that- a white person 

who has acquired a darker skin. There is no loss of prestige in this” (Dyer, 1997:49). Detta 

visar på att det är accepterat att vita eftersträvar mörkare hudfärg. Icke vita däremot, förmedlar 

en helt annan bild när de eftersträvar vithet genom blekning (Dyer, 1997:49). Dyer påstår att 

detta beror på icke vitas försök till att närma sig en annan ras (Dyer, 1997:50).  Enligt Dyer är 

en förklaring till att icke vita eftersträvar vithet, både tidigare i historien och idag, den 

diskriminering de utsatts för på grund av sin hudfärg (Dyer, 1997:51). 

 

A phenemenology of whiteness 

Min andra teori utgår från artikeln ”A phenemenology of whitness” (2007) av Sara Ahmed.  

Ahmed är en teoretiker verksam inom queerteori, feministisk teori samt postkolonial teori och 

diskuterar i artikeln hur vi kan närma oss vithet som verklig och levd erfarenhet. Ahmed 

fokuserar på erfarenheter hos den icke vita människan som en del av den vita världen samt 

vilka uttryck vithet tar sig (Ahmed, 2007:149). Hon refererar i sin tur till den postkoloniala 

teoretikern Frantz Fanons tankar om att kroppar formas utifrån den koloniala historien. Enligt 

Fanon, leder detta till att världen blir ”vit” då vi lever i en värld som genom kolonialismen ärvt 

vithet: 

 

Bodies remember such histories, even when we forget them. Such histories, we 

might say, surface on the body, or even shape how bodes surface (see Ahmed, 

2004a). Race then does become a social as well as bodily given, or what we receive 

from others as an inheritance of this history (Ahmed, 2007:154).  

 

 

Ahmed kopplar även till Karl Marx och hans tankar kring att ”göra historia”. Marx menar att 

historien är beroende och formad av arvet: ” 'Human beings make their own history, but they 

do not make it arbitrarily in condtitions chosen by themselves, but in conditions always-already 

given and inherited from the past' (Ahmed, 2007:154). Enligt Ahmed kan detta förklara hur 
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vithetsnormen reproduceras. När vithet blir ärvd, blir den även reproducerad då man ser på 

vithet som något positivt och eftersträvansvärt. 

 

Vidare menar Ahmed att vithet som norm samtidigt gör vitheten så självklar att själva normen 

osynliggörs. Trots normens osynlighet, känner de som avviker från normen tydligt av 

förekomsten av denna norm. De som utgör normen, behöver sällan förhålla sig till den medan 

de som definieras som avvikande i förhållande till normen ofta behöver förhålla sig till den: 

”Whiteness is only invisible for those who inhabit it, or those who get so used to its inhabitance 

that they learn not to see it, even when they are not it (see Ahmed, 2004b). Spaces are 

orientated ‘around’ whiteness, insofar as whiteness is not seen.” (Ahmed, 2007:157).   

 

 

6 Metod och material 

 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer  

Då människors erfarenheter står i fokus har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i 

denna studie. Sociologen Tim May påpekar att med denna form av intervjuer kan forskaren få 

en insikt om människors värderingar, attityder, erfarenheter, känslor och åsikter (May, 

2013:159). Denna intervjumetod passar min studie då jag i första hand är intresserad av 

informanternas egna erfarenheter och upplevelser (May, 2013:165). 

 

Jag kommer att använda mig av den semistrukturerade intervjumetoden. Denna metod har den 

strukturerade intervjuns fördelar, som till exempel att använda sig av i förväg specifikt 

formulerade frågor och att kunna ställa samma frågor till samtliga informanter. Samtidigt ger 

den semistrukturerade intervjumetoden intervjupersonerna möjligt att svara på frågorna med 

egna ord och även ta upp sådant som de tycker är viktigt (May, 2013:165). May skriver: ”Med 

den här typen av intervjuer sägs det vara lättare för människor att besvara frågorna i egna 

termer än med den standardiserade intervjun, samtidigt som den ger större möjligheter till 

jämförelser än den fokuserade eller ostrukturerade intervjun” (May, 2013:163). Dessutom 

skriver även May om varje intervjus olika betydelse för ens forskning och detta är något som 

jag anser är bra att ha med sig när man genomför intervjuer. 

 

Oundvikligen kommer vissa intervjuer att ge mer användbar information än andra. 
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Ingen enskild intervju kan, hur avslöjande den än må vara, ge mer än begränsade 

insikter om generella sociala krafter och processer. Det är bara genom jämförelse 

mellan en rad intervjuer som betydelsen av var och en av dem kan uppfattas till 

fullo. Och i det långa loppet kommer varje intervju att ge sitt bidrag till den slutliga 

historien (May, 2013:164). 

 

Den semistrukturerade intervjuformen passar även den begränsade tidsramen jag haft för att 

genomföra mina intervjuer då en mer fri form av intervjustruktur hade krävt betydligt mer tid. 

 

Urval 

Då jag måste göra ett urval och en avgränsning, har jag valt att intervjua sex kvinnor på Sri 

Lanka. Att jag valt att intervjua just kvinnor är för att tidigare forskning har visat att det är fler 

kvinnor än män som strävar efter vithet och att media framförallt vänder sig till kvinnor 

(Parameswaran, Cardoza, 2009:223). Mina informanter är mellan 19-30 år gamla. Jag har valt 

den åldern för att fånga upp samtida erfarenheter av vithetsnormen då samtidsperspektivet är 

särskilt viktigt då jag i mitt läraryrke, kommer att arbeta med ungdomar i den generationen.   

 

Fem av mina informanter har en akademisk utbildning och den sjätte informanten går sista året 

på gymnasiet. Mina informanter är födda på Sri Lanka men en av informanterna har flyttat till 

Lettland på grund av studier.   

 

Då alla informanter förutom en bor på Sri Lanka gick jag ut med en utlysning om min studie 

genom mina vänner som bor på Sri Lanka. Då mitt kontaktnät på Sri Lanka inte alls är brett har 

jag behövt ta hjälp av vänner samt släktingar för att hitta mina informanter. Jag berättade om 

min studie för mina vänner samt släktingar som i sin tur kontaktade vänner och släktingar till 

dem. Fyra kvinnor hörde av sig och kunde ställa upp och två av informanterna hjälpte mig att 

hitta ytterligare två informanter till min studie. Nedan följer en kort beskrivning av de sex 

informanter. Då de vill vara anonyma har jag valt att kalla de för D1, D2, D3, D4, D5 och D6. 

Bokstaven D står för deltagare.  

 

 

D1: Kvinna, 27 år och född och bosatt i Colombo.  Studerat på en internationell skola i 

Colombo och arbetar idag som lärare i en skola för yngre åldrar.  
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D2: Kvinna, 30 år, född i södra Sri Lanka men flyttade till Colombo när hon skulle börja 

årskurs 6.  Idag jobbar hon i resebranschen och reser därför mycket, främst till Europa 

(England och Frankrike).  

 

D3: Kvinna, 19 år, född och bosatt i Colombo. Studerar sitt sista år på gymnasiet och har sina 

slutprov just nu.  

 

D4: Kvinna, 27 år gammal och kommer från södra Sri Lanka. Studerar för närvarande på 

University of Colombo och jobbar även som reporter för MTV/BBC.   

 

D5: Kvinna, 20 år. Född och uppvuxen i Colombo men flyttade till Lettland för tre år sedan för 

att studera på läkarprogrammet.  

 

D6: Kvinna, 23 år. Född och uppvuxen i Colombo och studerar just nu på sitt sista år på 

universitet där hon läser bank och finans.  

 

Representativet 

En fråga som kräver diskussion handlar om representativitet. Är det möjligt för mig som 

intervjuar sex kvinnor, att dra en mer övergripande slutsats om kvinnor på Sri Lanka? Vem och 

vad kommer mina informanter att representera? Per Dannefjord skriver om generalisering och 

vad det innebär: ”Generalisering betyder då att man ser sitt resultat som allmängiltig och inte 

bara tillämpligt på de individuella enheter som studeras” (Dannefjord, 2005:34). Dannefjord 

skriver att med kvalitativa tekniker anses det vara omöjligt att göra generaliseringar men att han 

tycker att detta synsätt är problematiskt:  

 
 När man arbetar vetenskapligt är man intresserad av att säga något om fler personer 

än dem man intervjuar eller observerar. Varför skulle man annars vara intresserad av 

att publicera resultatet, och varför skulle någon vara intresserad av att ta del av det? 

Om en studie endast kan säga något om ett mindre antal individer skulle den 

möjligen vara av intresse om personerna vore oerhört speciella eller om man vore 

personligt engagerad i dem på något sätt (Dannefjord, 2005:35). 

 

 

Om jag utgår från Dannefjords teori om generalisering och vill att min studie ska 

vara ”…vetenskapligt meningsfullt” (Dannefjord, 2005:35), borde resultat av den vara möjliga 

att generalisera. Enligt Dannefjord är dock detta möjligt även beträffande en kvalitativ studie 

med en mindre antal informanter. Dannefjord menar att det är viktigt att understryka att det 
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resultat studien visar, inte har sin grund i empirin utan ”…den teori som empirin ger argument 

för” (Dannefjord, 2005:36). Därför är det inte den empiri jag samlat in som jag kommer att 

generalisera, utan jag kommer att generalisera teorin som utvecklar och förklarar empirin, 

(Dannefjord, 2005:36) Detta innebär att jag i min studie genom mina teorier kan generalisera.  

 

Genomförande 

Mina djupintervjuer genomfördes på plats i Sri Lanka, hemma hos mina informanter. En av 

intervjuerna genomfördes via Skype med informanten som bor i Lettland. Varje intervju tog ca 

1-2 timmar och jag spelade även in intervjuerna. Detta har underlättat och hjälpt mig att 

redogöra för resultatet av intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på engelska samt 

singalesiska, den svenska översättningen har gjorts av mig. 

 

Jag började med att presentera min forskning och syftet med studien för mina informanter. 

Därefter gick igenom vissa forskningsetiska principer, som till exempel informanternas rätt att 

när som helst avbryta sitt deltagande. Informanterna fick även ge ett skriftligt samtycke till sin 

medverkan i intervjun (Vetenskapsrådet, 12).  

 

Jag har i första hand konstruerat intervjufrågorna utifrån Dyers och Ahmeds teorier om vithet 

samt utifrån mitt fokus på informanternas upplevelser och erfarenhet av vithetsnormen som 

levd erfarenhet. Detta gjorde jag genom att formulera vissa övergripande teman och 

frågeställningar utifrån dessa teorier. Dessa teman och frågeställningar använde jag sedan för 

att formulera mer konkreta intervjufrågor om hur informanterna ser och talar om hudfärg, hur 

de känner av vithetsnormen och på vilket sätt de anser att normen har förts vidare i samhället 

samt hur den påverkat människor. 

 

Sociologen Agneta Franssén skriver om att få tillträde till fältet och om att presentera sig själv 

och studien för informanterna och hur viktigt det är att presentera syftet med forskningen för 

informanterna. Vidare betonar Franssén vikten av att tala om för informanterna att det är de 

som bär på viktig kunskap och att det är de som är experterna (2005:50).  Detta är något även 

jag diskuterade med mina informanter innan jag började med intervjun. Jag kände att det var 

viktigt för att få deras förtroende för att jag skulle bli accepterad av dem. Som jag kommer att 

diskutera i min avslutande diskussion, visade sig detta dock vara ganska problematiskt.  
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 Enligt May är det också viktigt att låta informanterna svara på frågor som har med deras ålder, 

kön och etnisk tillhörighet att göra.  Detta för att undvika att jag som intervjuare talar för mina 

informanter (May, 2013:169).  Jag valde därför att inleda mina intervjuer med att låta mina 

informanter beskriva sig själva. Meningen var att de själva skulle bestämma vad de ville ha 

med i beskrivningen av sig själva. Bortsett från detta valde jag att ställa samma frågor till mina 

informanter. Jag kände att vissa frågor behövdes förklaras då mina informanter inte alltid 

uppfattade vad jag frågade efter. Jag tror att detta har att göra med språket och att vissa ord på 

engelska/singalesiska var för svåra för informanterna. Jag valde även att ställa följdfrågor för 

att verkligen gå på djupet av mina informanters erfarenheter.  

 

Jag avslutade varje intervju med att visa en reklamfilm samt bilder på mörkhyade kvinnor som 

blivit sminkade vita (jag återkommer till innehållet i dessa bilder och denna film senare). 

Reklamfilmerna och bilderna utgör konkreta exempel på hur det lankesiska samhället har 

påverkats av vithet.  Syftet med att visa dessa var att dessa konkreta exempel på vithetsnormen 

var att se om detta moment skulle leda till andra reaktioner och reflektioner än de som framkom 

när jag bara ställde frågor. Därför valde jag även att spara detta till slutet av intervjun. 

  

 Intervjuerna spelades även in med tillåtelse från mina informanter och har sedan översatts från 

singalesiska och engelska till svenska under transkriberingen av mina intervjuer.  

 

Analysmetod 

 

De intervjufrågor jag formulerat har alltså sina utgångspunkter i teorier om vithetsnormen. När 

jag analyserar svaren på mina frågor utgår jag dock i första hand från de erfarenheter som 

informanterna specifikt givit uttryck för. Jag har här gjort en innehållsanalys enligt den metod 

som Denscombe beskriver. Det innebär att jag organiserat informanternas svar utifrån de 

mönster, problemställningar, kategorier m.m. som jag urskilt i en närläsning av deras svar 

(Denscombe,2016:392-393). 

 

 Utifrån detta första steg i min innehållsanalys har jag gått vidare till analysens andra steg. Där 

har jag identifierat ett antal centrala teman. Sociologen Boel Berner skriver om teman: ”Med 

sammanfattningarnas rubriker som utgångspunkt försökte jag identifiera olika teman och 

subteman, om möjligt minska antalet teman och göra dem så distinkta som möjligt”(Berner, 
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2005:134).  

 

Utifrån min innehållsanalys har jag identifierat och konstruerat följande överripande teman:  

 

 Hemmet 

 Media/TV/Reklam 

 Vithet, sol och utomhusliv 

 Vithet 

 Det koloniala arvet 

 

Mitt tredje steg i min analys innebär att jag relaterar resultatet av min innehållsanalys till de 

teorier jag utgått ifrån. 
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7 Resultat och analys 

Nedan följer en resultatredovisning av intervjuerna med mina informanter. Resultatet redovisas utifrån 

olika teman som jag konstruerat efter att ha genomfört intervjuerna. I detta avsnitt använder jag även 

mina teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning för att diskutera mina informanters erfarenheter 

kring vithet. 

 

I slutet av varje intervju frågade jag alla mina informanter om de kände till vithetsnormen som 

vetenskaplig norm och samtliga informanter svarade nej. Trots det, ger alla informanter uttryck för 

erfarenheter av denna norm. Dels personliga erfarenheter, dels erfarenheter av att leva i ett samhälle som 

präglas av vithetsnormen. 

 

Hemmet 

D3 berättar att hennes favoritfilm från hennes barndom är en tamilsk film där huvudrollen spelades av 

en tamilsk flicka. Huvudpersonenen hade inte det typiska tamilska utseendet utan hon var något mitt 

emellan, varken ljus eller mörk. D3 berättar att hon ville se ut som henne när hon var liten då hon gillade 

hennes hudton. Här gör D3 också en koppling till hur tamiler ska se ut då hon säger ” det typiska 

tamilska utseendet”.  Och vad innebär det enligt D3? Hon menar att det ideala utseendet är när man är 

mitt emellan den ljusa och mörka hudtonen. D3 berättar även om när hennes farmor brukade berätta 

sagor för henne som handlade om olika prinsessor: 

 

 D3: Hon målade upp dem som vackra och fina. Alla var vita och fina 

 

 

Farmor till D3 berättar bara om prinsessor som är vita och när jag frågar D3 om hon minns om hennes 

farmor berättade om andra prinsessor svarar hon nej. 

 

D2 berättar om hur hennes mamma brukade berätta sagor för henne. Den sagan hon aldrig 

kommer att glömma, är den ryska sagan om en stark liten tjej som gör lite som hon själv vill 

och känner för. Jag frågar henne om hon kan berätta om tjejen och hon beskriver henne som 

vacker, ljus, stark, hjälpsam och målmedveten.  Vitheten är inte det som gör att hon gillar 

denna saga, utan flickans målmedvetenhet, påpekar hon. 

 

D4 berättar om att hon växte upp med de ”klassiska” berättelserna; Tin- Tin, Aladdin och Lilla 

sjöjungfrun men att de lankesiska och indiska tv-serierna samt filmerna tog över när hon blev 
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äldre. Alla ”klassiska” berättelser som D4 växte upp med, har producerats i västerländsk 

filmindustri.  Är det anledningen till att hon kallar berättelserna för ”klassiska”?  Hon berättar 

att det oftast var de ljushyade och de blåögda kvinnorna som vann männens hjärta vilket är 

väldigt vanligt i de indiska filmerna/serierna. D5 har liknande erfarenheter och berättar att hon 

är uppvuxen med Hollywood- och Disneyfilmer och att kvinnorna där var oftast smala, långa 

och ljushyade med mycket smink.   

 

Informanternas berättelser här anknyter till Glenns diskussion om hur vithetsnormen kan 

förmedlas genom filmer, sagor, berättelser och TV-serier. Mina informanters svar pekar 

samtidigt på den stora betydelsen barndomen har för att normen vidarebefordras Det visar 

också på den roll som föräldrarna spelar för informanternas första möte med denna norm.  

 

D4 berättar även att när hon var yngre, brukade hennes lillasyster alltid jämföra deras hudfärger 

med varandra för att se vem som hade ljusast hy av dem. Jag frågar även varför hon tror att 

hennes lillasyster brukade jämföra deras hudfärger och hon svarar att det är på grund av 

kommentarer från föräldrar och vänner. 

 

Media/Tv/Reklam 

Som visades ovan, visar informanternas erfarenheter från barndomen och hemmiljön hur viktigt 

bland annat media har varit för förmedlingen av vithetsnormen. Av intervjuerna framkommer 

det även att denna påverkan har varit viktig även under deras fortsatta liv. Till exempel berättar 

D4 för mig att det har blivit en trend att bleka sin hud för att få en ljusare hy. Hon menar att det 

produceras mycket reklam och att det syns i tidningarna, reklamskyltar m.m.  

 

D4 var samtidigt kritisk mot användet av blekningsprodukter och när jag frågar henne varför 

hon tror att blekningsprodukter har fått en så stor plats i skönhetsindustrin svarar hon: 

  

D4: Det är på grund av den bild som media förmedlar och att ljus hy alltid anses 

vara finare. 

 

 

 

D6 berättar att lankesisk TV visar många indiska filmer och serier som har dubbats till 

singalesiska.  I dessa syns mest de ljushyade kvinnor och D6 menar att de kvinnorna från till 
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exempel södra Indien som är mörkare inte representeras i serier/filmer, i alla fall inte de som 

visas på Sri Lanka. 

 

Samtliga informanter tror att användandet av blekningsprodukter beror på medias roll. 

Majoriteten av reklambilderna pryds av ljusa vita kvinnor och de flesta är icke-lankeser, menar 

D6. Även blekningskrämerna har bilder på mycket vita kvinnor från till exempel Indien säger 

D1.  Informanterna berättar även att Bollywood-industrin påverkar kvinnors skönhetsideal på 

Sri Lanka. D6 berättar att det är många kvinnor som ser upp till de indiska skådespelerskorna 

och vill efterlikna deras utseende. Dessa skådespelerskor är oftast ljushyade och gör även 

reklam för blekningsprodukter. Kvinnor på Sri Lanka tar sedan efter dessa indiska 

skådespelerskor eftersom de anser att de är vackra, säger D6. D2 menar att media spelar en stor 

roll för att många kvinnor eftersträvat vithet. Hon säger att de porträtterar kvinnor som inte har 

någonting, men som får allt de önskar sig om de använder blekningsprodukter för att bli ljusare. 

Vidare menar D2 att reklamfilmer/bilder använder sig bara av kända ikoner/artister som oftast 

är ljushyade och detta påverkar kvinnorna. 

 

Som jag nämnde inledningsvis, visade jag Fair & Lovelys reklamfilm som är ett exempel på 

hur det lankesiska samhället har påverkats av vithetsnormen. Jag visar mina informanter 

reklamfilmen som handlar om en tjej som jobbar i en bank och som får en manlig kund. I 

reklamfilmen lägger mannen inte alls märke till henne och enligt reklamfilmen beror detta på 

hennes mörka hudfärg. Då kommer hennes kollega fram till henne och säger: ”Oj, vad du har 

blivit bränd av solen. Pröva denna kräm som kommer att göra dig vitare och finare”. Kvinnan 

börjar använda krämen och en dag kommer samma man tillbaka till hennes kassa och hon får 

nu hans uppmärksamhet. Mina informanter reagerar likadant och menar att denna film är 

problematisk. De anser att det är sådant som påverkar kvinnor, främst unga.  D4 anklagar 

media för att vara den största anledningen till att kvinnor eftersträvar vithet på Sri Lanka: 

 

D4: Reklamfilmens budskap är att det inte är fint med mörkare hudfärg och att man måste ha ljus 

hudfärg för att vara accepterad i ens omgivning. 

 

Jag visade även bilder på fyra olika kvinnor. Dessa kvinnor är kända personer på Sri Lanka och 

bilderna är tagna från kvinnornas Instagram-sida som följs av tusentals människor. Mina 

informanter fick berätta vad de tyckte om hur de hade sminkat kvinnorna och vilket utseende 

de föredrog. De fick välja mellan dessa bilder: 
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Bild A 

 

 

Bild B 
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Bild C 

 

 

Bild D 

 

Majoriteten av informanterna valde den ljushyade modellen (bild C) Dock markerade de 

informanter som valde henne att det inte var på grund av hennes hudfärg de tyckte att hon var 
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vacker, utan att det berodde på hennes vackra drag. Vad gäller bild A och B, är det samma 

person på bilden men jag valde att inte berätta detta för mina informanter då jag först ville höra 

vad de tyckte.  

 

Vithet, sol och utomhusliv 

D4 berättar att många växer upp med föräldrar som är kritiska mot att deras barn spenderar tid 

ute i solen eller inte skyddar sig mot solen. Jag frågar henne vad hon menar med ”att skydda sig 

mot solen” och hon svarar:  

 

D4: ”Ja, du vet så man inte blir mörkare.   

 

 

Här menar D4 att många barn är tvungna att skydda sig mot solen för att inte bli mörkare och 

inte på grund av de skadliga effekterna som solen kan medföra.  

 

Både D1 och D2 berättar om hur deras föräldrar alltid sa till dem att skydda sig mot solen då 

det annars skulle ge dem en ful färg. D2 berättar att hon brukade spela basket när hon var yngre 

och att hon alltid tänkte på vad hennes mamma hade sagt om att vara ute i solen och att hon 

skulle få en ful och mörkare färg. Hon kunde komma hem efter träningarna och möttes då av 

sin mamma som klagade över att hon hade blivit mörkare och fått en fulare färg. 

 

 

Att föräldrarna försöker hindra sina barn från att utsätta sig för solen och därmed begränsa 

deras rörelsefrihet kan, genom att koppla detta fenomen till det Glenns skriver om hudfärgens 

koppling till olika privilegier i samhälle, ses som ett uttryck för den starka betydelsen 

vithetsnormen har för dessa föräldrar. (Glenn, 2008:289). Kanske detta även har att göra med 

att föräldrar upplever en oro för att deras barn inte ska hitta en partner att dela sitt liv med om 

de har mörk hudfärg? För denna tolkning talar, förutom den ovan diskuterade forskningen 

också att informanterna tar upp just denna aspekt (Glenn, 2008:298). 

 

Både D1 och D3 nämner att de tror att många kvinnor eftersträvar vithet då de har fått en bild 

av att det är det killar attraheras av. De berättar att de har flera vänner vars föräldrar alltid sagt 

att inga killar kommer att vara intresserad av dem om de inte är vita och fina. Därför tror både 

D1 och D3 att många kvinnor anser att en vitare hudfärg är finare, attraktivt och vackrare. D1 



 

 

 

23 (32) 

 

säger att det är många personer som bryr sig mer om hudfärgen än personligheten idag, 

speciellt i kärleksrelationer. 

 

 D3 menar att många av hennes vänner tror att de blir omtyckta av killarna om de har ljusare hy 

och därför använder de sig av blekningskrämer. Däremot berättar D6 för mig att hon har 

upplevt att människor på Sri Lanka har en tendens till att fokusera på de fysiska egenskaperna 

hos en mörkhyad person för att avgöra om en person är vacker eller inte.  

 

Också i detta avseende verkar Glenns teorier överensstämma med den erfarenhet som 

informanterna uttrycker. Glenn skriver om hur man kan se på hudfärg som symboliskt kapital, 

vilket kan vara avgörande för en människas livschanser, i synnerhet för kvinnan då hon bedöms 

utifrån hudfärg och utseende (Glenn, 2008:282). Och eftersom vithet och vit hudfärg är kopplat 

till makt och övertag, blir vit hudfärg eftersträvansvärt också då det ger privilegier i samhället 

(Dyer, 1997:70). Vidare skriver Dyer om att icke vita blivit diskriminerade på grund av sin 

hudfärg genom historien och att det kan förklara varför icke vita eftersträvar vithet också idag 

(Dyer, 1997:51). Dessa aspekter kan förklara varför till exempel kvinnor använder 

blekningsprodukter för att bli ljusare eller har föräldrar som inte låter sina döttrar vara ute i 

solen då de har en tanke om att vithet ger bättre förutsättningar i livet. 

 

Vithet 

Hittills har det framkommit hur vithetsnormen på olika sätt varit närvarande i informanternas 

liv. Ett annat resultat är att informanterna under intervjuns gång använde sig av olika begrepp 

för att beskriva/förklara om och hur vithet eftersträvas. De vanligaste begreppen var ”fair” och 

”light-skinned”. D3 upprepar flera gånger vad som är finast för henne och vad hon själv 

eftersträvar. Hon menar att man inte ska vara för vit eller för mörk, utan något mittemellan. 

Hon pekar på mig och säger att både hon och jag har den fina hudfärgen, den typiska lankesiska 

hudfärgen som är den fina. 

 

D3: Man ska vara i vår hudton, alltså mittemellan. 

 

 

Här påstår D3 att både jag och hon har den typiska lankesiska hudfärgen och gör sig själv till 

normen, då hon menar att det är hennes hudfärg som är den rätta och den fina. När D3 påstår att 

hon har den fina hudfärgen, utesluter hon andra människor med andra hudfärger och menar att 
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de inte har en fin hudfärg. Dessa människor D3 utesluter, blir alltså avvikande från normen i 

och med att de inte har den rätta hudfärgen enligt D3. 

 

När jag ställer frågan om hur man pratar om hudfärg i deras omgivning, svarar D1 att det är 

oftast ordet ”fair” som hörs mest. Hon menar att många föräldrar pratar om det redan när de 

uppfostrar sina döttrar och hur de anser att ljusare hy är finare. Hon känner även många som 

arbetar i skönhetsindustrin och säger att det är svårt att bli sminkad i sin hudton om man är 

mörk. Hon säger att hon många gånger fått höra från sina vänner att de blivit sminkade vita och 

att det bara ser konstigt ut. När jag frågar henne varför hon tror att det är så, svarar hon att det 

är säkert på grund av att man tror att det är mycket finare att till exempel gå på bröllop och vara 

”fair”.   D1 säger: 

 

D1: Kanske beror detta på att man har större chans att träffa sin blivande man där då många anser att 

vit är mer attraktivt 

 

Hon fortsätter och berättar att under sin uppväxt tänkte hon inte alls mycket på sin hudfärg, 

utan mer på att hennes ansiktsfärg skulle vara i samma hudton som armarna. Hon använde 

därför vid några enstaka tillfällen blekningskrämer. Men inte för att få ljusare hy menar hon.  

 

 D3 berättar också hur det talas om vithet och att det anses vara finare och bättre. Hon berättar 

om hur hon hör folk prata om hudfärg på Sri Lanka: 

 

D3: Vit hy är fint, mörk hy är fult 

 

Ingen av informanterna har dock känt att de blivit diskriminerade på grund av sin hudfärg och 

därför önskat att de haft en ljusare hudfärg. När jag frågar informanterna om de önskat att de 

haft en ljusare hudfärg svarar alla nej förutom D1 som menar att hon önskar att hennes 

ansiktsfärg var ljusare så ansiktet matchade hennes ljushyade armar. Hon nämnde även tidigare 

i intervjun att hon inte använder blekningsprodukter för att bli ljusare och det blir väldigt oklart 

vad hon menar.  

 

Går det D1 påstår i linje med det Dyers påstående om att en vit som eftersträvar mörkare 

hudfärg genom solbränna, inte har något att förlora: ”A tanned white person is just that- a white 

person who has acquired a darker skin. There is no loss of prestige in this” (Dyer, 1997:49). 

Däremot blir det inte samma sak när en icke vit försöker eftersträva ljusare hudfärg. Dyer 
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menar att det får en helt annan betydelse när icke vita eftersträvar vithet. Därför kan det 

förklara varför D1 svar på min fråga blir väldigt oklart, då hon kanske känner att hon kan 

förlora prestige om hon talar om att hon använder blekningsprodukter som har som syfte att 

göra huden ljusare. 

 

Det koloniala arvet 

D4 menar att många kvinnor tar efter turisterna och att många kvinnor har påverkats av arvet 

från kolonialtiden. Även övriga informanter tror att det finns spår kvar av kolonialtiden på Sri 

Lanka. D1 säger att något främmande och vithet alltid kommer vara bättre och större. Hon 

menar att det inte finns lankesiska kvinnor representerade i skönhetsindustrin på Sri Lanka och 

det anser hon själv vara problematiskt. När jag frågar henne vad hon tror det beror på svarar 

hon:  

 

D1 : Jag tror att allt handlar om att någonting främmande och vitt alltid kommer vara 

bättre och större. Maybe the British didn’t really leave. 

 

 

D6 poängterar även detta då hon berättar för mig om att till exempel många tycker att 

utbildning utomlands är bättre och på en högre nivå än den singalesiska utbildningen, alltså är 

något främmande något bättre menar D6.  

 

D3 berättar att hon även tror att turismen har påverkat kvinnorna på Sri Lanka. Hon berättar att 

det är flera kvinnor på Sri Lanka som vill se ut som turisterna som är oftast ljushyade. Vidare 

menar hon att turisterna klär sig på ett visst sätt som de lankesiska kvinnorna också vill ta efter. 

Hon berättar också att hon får en känsla av att alla kvinnor inte behandlas lika på grund av sin 

hudfärg och att vita turister behandlas bättre. Därför känner även lankesiska kvinnor att vithet 

medför vissa privilegier och D3 anser att detta kan vara en stor anledning till att kvinnor 

eftersträvar vithet. Hon säger:  

 

D3: Varför kan inte alla kvinnor behandlas lika, oavsett hudfärg. Om man gör det, 

kan man ändra på hur människor på Sri Lanka ser på hudfärg  

 

 

Samtliga informanter är alltså eniga om att historien har påverkat Sri Lanka och att 

kolonialtiden lämnat spår efter sig.  Just det D1 säger om att britterna kanske aldrig lämnade ön 
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kan kopplas till det Glenn skriver om, hur befolkningen i Indien påverkades av britterna. Det 

kan vara så att det är samma fall på Sri Lanka där befolkningen har fått erfara att vitt är något 

större och bättre och därmed något man bör eftersträva. 

 

 

Övergripande slutsatser 

Resultatet av mina intervjuer har visat att mina informanter inte känner sig diskriminerade 

utifrån en vithetsnorm. Samtidigt visar deras svar hur medvetna de är om normen och att de 

ofta måste förhålla sig till den. Till exempel nämner D1 att hon använder blekningsprodukter, 

men inte för att bli vitare.  Detta kan uppfattas som tvetydigt då hon använder blekningskrämer 

som har som syfte att bleka huden. Är detta på grund av att det ska se naturligt ut? Men vad 

betyder naturligt? Enligt D1 betyder det att ansiktsfärgen ska överensstämma med hudfärgen på 

övriga kroppsdelar och detta naturliga ”tillstånd” uppnår hon med hjälp av blekningsprodukter. 

Detta kan upplevas ambivalent eftersom den allmänna uppfattningen av naturlighet är ofta det 

som man har då man inte har gjort kosmetiska förändringar. 

 

Samtliga informanter har på ett eller annat sätt mött vithetsnormen under sin barndom. Utifrån 

deras svar om hur de blivit introducerade till vithetsnormen, kan man se tydliga spår av 

västerländsk litteratur och filmindustri. Också sagor, berättelser och filmer som informanternas 

familjer förmedlade under deras uppväxt innehöll alltid vita flickor med ljus hy. Att ”vacker” 

kopplades alltid med ”ljus hy”. Det kan kopplas till Parameswaran och Cardozas tankar om att 

kvinnor framställs och beskrivs som subjekt och bara beskrivs med egenskaper som är 

kopplade till skönhet och inte till exempel personliga egenskaper. Den enda makten hon har är 

hennes skönhet (Parameswaran, Cardoza, 2009:260).  

 

Det går även hand i hand med Ahmeds tankar om hur vithet blir reproducerad och ärvd.  Att 

vithet blir reproducerad och ärvd exemplifieras genom informanternas berättelser om hur de 

introducerats till vithet under sin barndom och uppväxt: 

 

”Whiteness is only invisible for those who inhabit it, or those who get so used to its inhabitance 

that they learn not to see it, even when they are not it (see Ahmed, 2004b). Spaces are 

orientated ‘around’ whiteness, insofar as whiteness is not seen.” (Ahmed, 2007:157).  
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Ahmeds ord sammanfaller med mina informanters svar, där man ser tydliga spår av hur de ofta, 

medvetet eller omedvetet förhållit sig till en norm. Mina informanter svarar nej när jag frågar 

om de vet vad vithetsnormen innebär, men när jag ställer frågor som har med normen att göra 

inser de själva hur det samhälle de lever i präglas av vithetsnormen. En förklaring kan vara, 

som Ahmed skriver att vitheten fått ett sådant genomslag som norm att den uppfattas som 

självklar och ibland osynlig. Dyer menar också att: ”As long as race is something only applied 

to non-white peoples, as long as white people are not racially seen and named, they/we function 

as a human norm. Other people are raced, we are just people” (Dyer, 1997:1). Icke vita 

definieras alltså i termer av ras medan vita alltid tillhör normen och är människor. 

 

Under intervjun framkom också att det finns spår kvar av den koloniala tiden på Sri Lanka 

Det går i linje med Sara Ahmeds idé om att kolonialismen ”gör världen vit: ”Bodies remember 

such histories, even when we forget them” (Ahmed, 2007:154). Beträffande det historiska 

arvets betydelse, referar Ahmed även till Karl Marx som menar att vi människor skapar 

historien, men att den samtidigt är beroende av arvet: ” 'Human beings make their own history, 

but they do not make it arbitrarily in condtitions chosen by themselves, but in conditions 

always-already given and inherited from the past' (Ahmed, 2007:154). Detta kan förklara varför 

vithetsnormen förs vidare i det lankesiska samhället. 

 

Vithetsnormens starka överlevnadskraft kan även kopplas till vad Dyer skriver om hur vithet är 

kopplat till makt samt att vithet ger fler rättigheter och privilegier i samhället.(Dyer, 1997:70). 

Mina intervjuer har visat att alla mina informanter har erfarenheter av att förhålla sig till 

vithetsnormen på ett eller annat sätt. För mina informanter började det redan från barnsben och 

de berättar att de märker av normen även idag. 
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8 Slutdiskussion och sammanfattning 

I denna studie har jag genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer undersökt hur vithet upplevs och 

erfars av sex kvinnor.  Intervjuerna har visat att informanterna introducerats till vithetsnormen redan 

under barndomen och att de än idag påverkas av normen. Även om de själva inte säger sig känna sig 

diskriminerade, har mitt resultat visat att de behöver förhålla sig till normen.  

 

Jag har genom Dyers teori om vithet samt Ahmeds teori om hur man kan se på vithet som levd 

erfarenhet diskuterat mina informanters erfarenheter och upplevelser kring vithet. Mitt resultat har visat 

stor samstämmighet mellan dessa teorier och mina informanters erfarenhet av vithet. Genom att relatera 

informanternas svar till delar av mina valda teorier, har jag givit dem en ökad teoretisk representativet. 

Min studie har visat att vithet inte bara upplevs bland mina informanter, utan att det även upplevs som 

ett strukturellt samhällsproblem.  

 

Resultatet av min studie visar att det finns flera tänkbara förklaringar till varför många kvinnor 

eftersträvar vithet som hudfärg. En viktig förklaring står förmodligen att finna att Sri Lanka har varit 

koloniserat av portugiser, britter och holländare och att kolonialtiden lämnat ett arv i form av en 

vithetsnorm.  Denna vithetsnorm har även förmedlat budskapet att, med Kiros ord: ” Vithet är en social 

konstruktion som placerar personer som räknas som vita på toppen av en makthierarki med grund i 

”ras”(Kiros, 2014). 

 

Mina informanter har under sin uppväxt mött vithetsnormen då de under sin barndom på ett eller annat 

sätt fått höra hur ljus hudfärg är den fina och vackra. Några av dem berättar även om vänner som behövt 

skydda sig från solen så de inte blir mörka, då de måste vara ljusa och fina så de har större chans att hitta 

en man, då män anses föredra kvinnor med ljus hy.  Mina informanter påstår dock att de inte påverkats 

av denna norm, men däremot kan alla ge exempel på hur familj eller vänner till dem påverkas av 

vithetsnormen då alla känner någon som använder sig av blekningsprodukter, tvingas sluta med idrott 

eller eftersträvar ljus hy för att det anses som finare och mer attraktivt än mörkare hy. Även om mina 

informanter inte upplever sig diskriminerade på grund av vithetsnormen, så är de alltså medvetna om 

den. 

 

Under en av mina intervjuer framgår det som diskuterades ovan att D1 använder sig av 

blekningsprodukter, men hon markerar att det inte är för att bleka hennes hud. Jag har tidigare i analysen 

diskuterat att när icke vita eftersträvar vithet, kan det innebära en förlust av prestige.  Men detta behöver 
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inte bara bero på det. D1 kanske känner att hon talar illa om den lankesiska kulturen om hon till exempel 

berättar att hon och människor i hennes omgivning använder sig av blekningsprodukter.  Min roll som 

outsider i studien spelar säkert även en roll i detta sammanhang. 

 

Att vara en insider eller outsider i min studie, funderade jag över även innan genomförandet av mina 

intervjuer. Jag kände att jag var en outsider när jag genomförde mina intervjuer då jag inte är en 

självklar del av det lankesiska samhället och upplever det mina informanter gör. Även om jag trodde att 

jag skulle vara en insider då jag har en anknytning till Sri Lanka, talar samma språk och har egen 

erfarenhet av deras kultur, märkte jag vid början av alla mina intervjuer att det var svårt att få 

informanternas förtroende till en början då de var tillbakadragna och blyga. Efter några minuter öppnade 

de upp sig och då gav längre och mer utförliga svar än i början. 

 

 Det finns därför en möjlighet att mina informanter inte vill berätta för mig att de personligen upplever 

sig som diskriminerade av vithetsnormen. Att jag uppfattades som en outsider kan ha medfört att mina 

informanter känt sig obekväma och inte haft fullt förtroende för mig. För att komma längre med denna 

studie och få ta del av deras erfarenheter och upplevelser på djupet hade det förmodligen behövts 

fördjupade intervjuer under en längre tid. 

 

Som blivande lärare har denna studie varit högst relevant och hjälpt mig att förstå fenomen och 

dilemman som jag inte kunnat förstå innan. Framförallt har den givit mig fördjupade insikter kring 

fenomen som interkulturalitet och normkritisk pedagogik. Det är precis vad jag som blivande lärare vill 

förhålla mig till. Som lärare är det viktigt att diskutera normer och hur de uppstår, samt vad de får för 

konsekvenser för människor. Här ser jag en direkt koppling till just att normkritisk pedagogik blir viktigt 

då jag kommer att möta elever med olika bakgrunder, erfarenheter, upplevelser och kulturer och studier 

som denna hjälper mig därför att bemöta elever i ett mångkulturellt land som Sverige. 
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