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Förord 
 
Att skriva denna uppsats har varit en lärorik och rolig process för oss. Att få möjligheten att 
få skriva om ett begrepp som i nuläget fortfarande är relativt nytt, har varit en utmaning som 
har bidragit till inte minst massa kunskap men även större medvetenhet. Vi hoppas att 
medvetenheten om kulturell appropriering fortsätter öka och inte bara förblir ett fenomen som 
omtalas främst på sociala medier, att fler förstår hur begreppet är relevant idag och att man 
kan förstå varför det blir mer och mer omdebatterat.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till de människor som har hjälpt oss i skrivprocessen, denna uppsats 
hade inte kunnat bli skriven utan er hjälp! Tack till alla våra respondenter för deras kloka 
åsikter och synvinklar. Tack till vår handledare Leif Rytting, som har hjälpt och motiverat oss 
sedan dag ett. Tack till Kaisa Lund, vår examinator samt våra opponenter som har kunnat ge 
oss god kritik och nya infallsvinklar till att göra arbetet ännu bättre.  
 
 
Kalmar, 2018-01-06 
 
 
 
 
 
______________            ______________ 
 
 
Amanda Kiflay               Amina Alihodzic 
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Sammanfattning 
 

  
  
Titel: My Culture is not Your Costume! – en kvalitativ studie om kulturell appropriering 
inom musikbranschen. 
  
Författare: Amanda Kiflay, Amina Alihodzic 
  
Handledare: Leif Rytting 
  
Examinator: Kaisa Lund 
  
Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp. Företagsekonomi III – Marknadsföring. Linnéuniversitetet, 
HT 2017 

 
  
Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka kulturell appropriering inom musikbranschen och 
vilka effekter det kan ge för en artist ur ett varumärkesperspektiv. 
 
Med utgångspunkt från detta syfte har två forskningsfrågor kunnat formuleras: 
  

1. På vilka olika sätt kan kulturell appropriering förekomma inom musikbranschen? 
2. Vilka effekter kan kulturell appropriering ha på en artists varumärke och image? 

  
Metod 
Uppsatsen är utformad utifrån en kvalitativ forskningsmetod och har utgått ifrån en deduktiv 
ansats med induktiva inslag. Studiens empiriska data har samlats från åtta semistrukturerade 
intervjuer. Urvalet av respondenter har grundats efter deras kunskap och erfarenhet inom 
forskningsområdet och har därav varit till hjälp att kunna besvara uppsatsens syfte. 
  
Slutsats 
Resultatet visar att kulturell appropriering sker frekvent i musikbranschen då en låg kunskap 
och medvetenhet råder kring ämnet. Artisters användande av fenomenet påverkar varumärket 
och imagen, allra främst påverkas oetablerade artister som inte byggt upp en stark position på 
marknaden än. Slutligen har vi kommit fram till att kulturell appropriering inte enbart 
påverkar artisters varumärke, utan det har en effekt på kulturerna som approprieras samt 
samhället. 
 
  
Nyckelord 
Varumärke, image, kulturell appropriering, artister, musikbranschen  
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Abstract 
 

  
Title: My Culture is not Your Costume! – a qualitative research about cultural appropriation 
in the music business. 
  
Authors: Amanda Kiflay, Amina Alihodzic 
  
Tutor: Leif Rytting 
  
Examiner: Kaisa Lund 
  
Subject: Bachelor thesis, 15 credits. Business Administration III – Marketing. Linnaeus 
University Fall 2017 

 
  
Purpose and research questions 
The main purpose of this study has been to examine cultural appropriation in the music 
industry and what effects it can give an artist from a brand perspective.  
 
Two research questions have been formulated, based on the purpose:  
 

1. In what different ways can cultural appropriation occur in the music industry? 
2. What effects can cultural appropriation have on an artist’s brand and image? 

 
Method  
The essay is based on a qualitative research method and is written with a deductive approach 
with some inductive elements. The study's empirical data has been gathered from eight 
semistructured interviews. The selection of respondents has been based on their knowledge 
and experience in the field of research and has helped to answer the essay's purpose. 
 
Conclusion 
The results show that cultural appropriation occurs frequently in the music industry, since 
there is a low level of knowledge and awareness about the subject. Artists' use of the 
phenomenon affects the brand and the image, mainly affected by unestablished artists who 
don´t have a strong market position yet. Finally, we have come to the conclusion that cultural 
appropriation not only affects artists' brands, but it also has an impact on the cultures that are 
being appropriated and the society. 
 
Keywords 
Brand, image, cultural appropriation, artists, the music industry 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel ger vi läsaren en introduktion till vårt forskningsområde. Vi kommer 

att börja med att kort ta upp bakgrunden och historien av vårt ämne för att sedan diskutera 

hur det kan kopplas till musikbranschen och marknadsföringsområdet. Sedan kommer vi att 

presentera vår problemformulering och syftet med vårt arbete samt forskningsfrågor. 

Kapitlet avslutas med arbetets avgränsningar.   

 
  

1.1 Bakgrund 

Tänk att du sitter i tv-soffan en fredagskväll och slår på Tv:n. Du ser att en känd musikgala 

visas på tv som direkt fångar din uppmärksamhet. En känd amerikansk artist med flera 

miljoner fans världen över ska uppträda med en låt från hennes nya album. Artisten gör ett 

framträdande där hon är utklädd till en geisha, med den traditionella kimonon på och är även 

vitsminkad. I bakgrunden dansar ett flertal kvinnor med samma utklädande som artisten på en 

scen inredd med de stereotypiska attributerna ur den japanska kulturen. Artisten gör ett 

uppseendeväckande framträdande men skapar många frågetecken.  
  
En persons kulturella identitet är en av de viktigaste och sårbara delar hos en människa som 

även har en avgörande faktor i frågan om vem du är (Okafor, 2013). Den enskilda individen 

definierar sig genom vad hen tror på. Denna tro uttrycks genom särskilda symboler som 

representerar den specifika kulturen. Det går att säga att ens egen identitet påverkas av ens 

kultur. När denna kultur tas ifrån individer uppstår en djup känsla av förlust. Detta är en av 

många anledningar till varför kulturell appropriering anses vara grovt diskriminerande och 

både moraliskt och etiskt fel förklarar Okafor (2013). 
  
Scafidi (2005) definierar begreppet kulturell appropriering som att en person tillhörande en 

kultur av hög status tar traditionell kunskap, kulturella uttryck eller andra föremål från en 

person tillhörande en kultur av lägre status. Enligt Nationalencyklopedin (2017) är begreppet 

relativt nytt i Sverige och lades till i det svenska språket år 2013, som syftar på personer eller 

företag som använder sig av attributen från olika kulturer på ett respektlöst sätt. Oftast 

handlar det om attributer ur en kultur tillhörande en förtryckt minoritet, som används i ett 
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kommersiellt syfte (ibid). Enligt Okafor (2013) är det inget oväntat att det är just 

minoritetsgruppers kulturer som approprieras av andra, då fenomenet sträcker sig långt bak i 

historien. Hon förklarar att kulturell appropriering är en modern typ av kolonialism, som 

bygger på samma grunder som när koloniserade länder förlorade delar av sina kulturer och 

arv. 

 

Musik är en grundläggande mänsklig funktion och människans samspel med ljud är 

oundvikligt, då vi hör ljud runt omkring oss varje dag (Galiando, 2009). Musiken har alltid 

varit en stor del av människans liv, vare sig vi lyssnar på musik för vår egen underhållning 

eller skapar musik (ibid). Tittar vi på dagens musikbransch så har den undergått en väldigt 

stor teknisk utveckling under det senaste decenniet, från en musikbransch dominerande av 

fysisk försäljning till en streaming generation (Agrawai, 2016). I takt med musikbranschens 

digitalisering så har även en annan aspekt av branschen förändrats, nämligen hur artister 

marknadsförs (Laffler, 2016).  
  
Okafor (2013) påpekar att kulturell appropriering sker väldigt ofta i musikbranschen, där 

kändisar och andra offentliga personer använder sig av kulturer som de inte förstår sig på. 

Hon påpekar att när dessa personer använder andras kulturer i ett kommersiellt syfte lämnar 

det ett budskap hos deras stora fanbase att det är okej att stjäla andras kulturer utan att förstå 

sig på värdet och vad de beslagtar från andra. Den här nya trenden av att stjäla kulturer utan 

hänsyn menar Okafor (2013) är ett fenomen som sträcker sig långt bak sedan kolonialismens 

uppkomst och som fortfarande finns kvar och skapar stora rubriker och frågetecken.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det tidigare nämnda stycket leder oss vidare in på problematiken av kulturell appropriering 

när den används av artister inom musikbranschen. Som läsare kan begreppet kulturell 

appropriering bidra till många frågetecken; Är kulturell appropriering alltid fel? Kan man 

anamma en kultur man inte tillhör på ett respektfullt sätt? Vart går gränsen mellan kulturell 

uppskattning och appropriering? Som artist, vart går gränsen mellan att bli inspirerad av en 

kultur och att beslagta en annan kultur? Svaren på dessa frågor kommer att besvaras på olika 

avsnitt av studien. 
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Kulturell appropriering har en lång historia och har med åren bidragit till en hel del 

diskussioner inom musikvärlden skriver Haimi (2015). Kulturell appropriering sker hela tiden 

i musikbranschen och ett av de mest tydliga och uppmärksammade fallen är Elvis Presleys 

appropriering av afro-amerikansk musik påpekar Malik (2017). Rock och blues skapades av 

afro-amerikaner på 1950-talet men på grund av den rasism och förtryck de lever under så var 

deras musik förbjuden att spelas på radio, då den typen av musik ansågs kategoriseras som 

“race music”(ibid). Sedan kom Elvis Presley, skriver Malik (2017), en vit man som spelade 

exakt samma musik och i samma ögonblick ansågs musiken vara cool och han kallas idag för 

“the king of Rock and roll”. Detta är ett tydligt exempel på hur kulturell appropriering kan 

förekomma inom musikbranschen fortsätter Malik (2017), där vita artister blir sedda som 

frontfiguren av en annan minoritets bidrag till konstformen utan någon som helst beröm för 

det.  

 

Det är ingen överraskning att internet har tagit en mycket större plats i våra vardagliga liv. Vi 

lever även idag i ett mycket globaliserat samhälle där vi kan interagera med världen genom 

ett klick. Bajric (2015) talar om hur vårt globaliserade samhälle innebär kulturella, sociala 

och ekonomiska fördelar för västvärlden medan det innebär fattigdom, misär och stöld för 

resten av världen och dess kulturer. Samtidigt som sociala medier och internet tar en allt mer 

större plats i vår vardag så har den också blivit ett av de viktigaste verktygen inom 

musikbranschen, främst för en artists marknadsföring skriver Laffler (2016). Sussman (2017) 

förklarar att artister måste marknadsföra sig som ett varumärke för att kunna överleva dagens 

förändrade musikbransch. Detta instämmer Laffler (2016) och påpekar att artister idag även 

har mer kontroll över sina varumärken än de någonsin haft tidigare tack vare sociala medier 

och internet, där artisterna kan utveckla sina varumärken och samtidigt integrera med sina 

fans. Denna kontroll innebär att artister kan stärka sina varumärken till att bli väldigt 

inflytningsrika som i sin tur betyder att artister har en stor påverkan på sina fanbases (Laffler, 

2016).  
 

När vi lever i ett allt mer globaliserad kulturell värld växer frågan om vad som händer när 

kulturella uttryck förflyttas och används i nya sammanhang av exempelvis artister inom 

musikbranschen. (OBS, 2015). Gång på gång ser vi hur musik från minoritetsgrupper 

ompaketeras som produkter skapade av vita musiker hävdar Nittle (2017). Elvis Presley är 

inte den första eller sista artisten som fått kritik för kulturell appropriering (ibid). När det 

kommer till populärmusik är artister som till exempel Miley Cyrus, Katy Perry, Iggy Azelea, 
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Taylor Swift och Selena Gomez endast ett fåtal musiker som använder sig av särdrag från en 

kultur de själva inte tillhör och kapitaliserar från det skriver Hobdy (2015). Mercado (2017) 

hävdar att kulturellt utbyte inte anses vara ett problem i sig, utan att problematiken uppstår 

när uppskattning blir fetischisering, när kulturellt utbyte blir ensidigt eller när kulturer 

reduceras till en enda stor fördom eller stereotyp. Kulturell appropriering är komplicerat och 

gränserna för vad som är rätt eller fel sätt att utöva en kultur på ett respektfullt sätt suddas 

bort. Detta är en stor anledning till varför det behöver diskuteras och uppmärksammas kring, 

inom både musikbranschen men främst i vårt samhälle (ibid).  

 

1.3. Problemformulering 

Vi kan idag konstatera att kulturell appropriering är ett vanligt förekommande fenomen inom 

musikbranschen. Haimi (2015) tar upp hur kulturell appropriering har bidragit till många 

diskussioner inom musikvärlden under några års tid där man har försökt se var gränsen går 

mellan kulturell appropriering och kulturellt utbyte. Dessa fenomen har under åren blivit mer 

omdiskuterade, inte minst i Sverige. Däremot har dessa begrepp tillkommit under senare tid, 

till skillnad från exempelvis USA där begreppet blev omdiskuterat under tidigare år.  

Våra efterforskningar kring tidigare forskning har lett oss till att se att det inte riktigt finns 

någon. Kulturell appropriering har diskuterats på diverse hemsidor, forum, artiklar. Även ett 

kandidatarbete om kulturell appropriering har funnits men har behandlats kring ett annat 

område, rörande TV-spel skriven av Tova Svensson. Vi har även kunnat hitta böcker på 

engelska som pratar om kulturell appropriering. Vi har däremot inte kunnat hitta någon 

vetenskaplig forskning som behandlar begreppet och dess framkomst inom musikbranschen. 

Med utgångspunkt från detta, kan vår studie därför ses som ett relevant och outforskat ämne 

som även kan bidra till nytänkande.  

 

Med denna bakgrund och ovanstående resonemang har vi kunnat sammanställa ett syfte och 

två forskningsfrågor.   

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Vårt syfte är att undersöka kulturell appropriering inom musikbranschen och vilka effekter 

det kan ge för en artist ur ett varumärkesperspektiv.  

Med utgångspunkt från detta syfte har vi kunnat sammanställa följande forskningsfrågor: 
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1. På vilka olika sätt kan kulturell appropriering förekomma inom musikbranschen? 

2. Vilka effekter kan kulturell appropriering ha på en artists varumärke och image? 
 

1.5. Avgränsningar 

Utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor har vi valt att avgränsa oss inom vissa områden 

för att tydligare kunna svara på våra frågor. Vår första avgränsning har varit att tala utifrån 

populärmusik, eftersom vi har på ett tydligare sätt kunnat skapa oss en bild av hur kulturell 

appropriering gestaltas inom just denna genre. Detta har även varit till en fördel när vi har 

talat med våra intervjudeltagare, då de flesta har kunnat identifiera de olika exempel på 

artister inom populärmusik som har på ett eller annat sätt varit förknippade med kulturell 

appropriering. 

 

En annan avgränsning vi har haft är att tala med personer inom marknadsföring- och PR 

avdelningar i den svenska musikbranschen. Människor som på ett eller annat sätt har ett nära 

arbete kring artister och deras varumärke. Denna avgränsning har främst byggts på 

antagandet att dessa personer är mest kunniga om hur artisters varumärke och image kan 

påverkas genom olika framträdanden, i detta fall hur kulturell appropriering kan gestaltas 

inom artisternas artisteri och vilka typer av effekter detta ger.  

 

Slutligen har vi även gjort en avgränsning till att hålla oss inom just musikbranschen. Som 

framgår står artisten mycket i fokus och har även varit en tanke att skapa en avgränsning till 

enbart artister. Men vi vill även prata om hur effekter och konsekvenser kan påverka andra 

parter inom musikbranschen. 
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2. Teoretisk referensram 
Här presenteras en teoretisk grund kring begreppet kulturell appropriering. Avsnittet börjar 

med en presentation av begreppet, historisk bakgrund och hur det används inom 

musikbranschen. Avsnittet avslutas med de konsekvenserna, effekter och påverkan kulturell 

appropriering har på samhället.  

 

2.1 Kulturell appropriering 

2.1.1 Definition 

För att lättare kunna förstå kulturell appropriering krävs en grund kring vad en kultur är ur ett 

sociologiskt perspektiv samt vad ordet appropriering innebär. Enligt Nationalencyklopedin 

(2017) definieras kulturer som levnadssätt, traditioner, ritualer och seder inom en given grupp 

människor, med andra ord vad en grupp människor gör, lever och tänker. Oxford Dictionaries 

(2017) definierar appropriering som en avsiktlig handling gällande omarbetandet från ett 

tidigare verk, vilket anses vara illegalt och förbjudet.  

 

Under de senaste åren har begreppet kulturell appropriering skapat många diskussioner 

skriver Young & Brunk (2012). Författarna förklarar begreppet som när en person tar något 

särdrag från en kultur den inte tillhör. Enligt Cambridge Dictionary (2017) definieras 

kulturell appropriering som handlingen att ta eller använda symboler eller attributer från en 

kultur som inte tillhör en själv, utan kunskap eller respekt för kulturen. Montero (2014) 

beskriver kulturell appropriering som kulturellt beslagtagande. Ziff & Rao (1997) definierar 

begreppet på liknande sätt men tillägger att det handlar om beslagtagandet av immateriella 

rättigheter, kulturella utryck eller artefakter, historia och kunskapsformer från en kultur som 

man inte tillhör. Författarna talar om hur det ibland kan vara svårt att definiera exakt när 

kulturell appropriering sker då det finns olika grader kring beslagtagande av någon annans 

kultur. De talar om hur vissa former av kulturell appropriering kan vara mer tydliga medan 

andra kan vara subtila, vilket gör det svårt att definiera det genomträngande fenomenet. 

Däremot belyser Scafidi (2005) att det inte bara handlar om kulturellt beslagtagande från vem 

som helst, utan vilken status personen som agerar har i samhället. Författaren menar att det 
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anses som kulturell appropriering när en person tillhörande en kultur av hög status beslagtar 

särdrag från en person tillhörande en kultur av låg status.  

 

Det gemensamma med de ovanstående författarnas definitioner kring begreppet är att de alla 

talar om beslagtagande av attributer från en kultur som man själv inte tillhör på ett respektlöst 

sätt. Teorin kring begreppet kulturell appropriering började diskuteras redan under 90-talet 

men har idag blossat upp igen då flera händelser inom musikvärlden uppmärksammats och 

debatterats (OBS, 2016).  

 

Vidare diskuterar Young (2010) två typer av kulturell appropriering: 

 

• Den första typen kallar han för object appropriation som är en form av kulturell 

appropriering där en artist tar ett fysiskt attribut från en utomstående kultur för ens 

egen användning. Exempel på detta kan vara när artister använder sig av muslimska 

kvinnors hijab, den indiska bindin eller en indiansk huvudbonad i sitt artisteri utan att 

själv tillhöra någon av de kulturerna.  
 

• Den andra typen av kulturell appropriering kallar författaren för content appropriation 

som syftar på de immateriella attributen från en kultur som inte tillhör en själv, vilket 

kan vara ett musikarrangemang eller komponering. Exempel på detta kan vara när en 

artist använder sig av inslag eller element från en kultur artisten inte tillhör, i 

skapandet av artistens egen musik (Young, 2010).  
 

Enligt Nationalencyclopedin (2017) är begreppet kulturell appropriering ett relativt nytt ord i 

det svenska språket. Dock är inte kulturell appropriering ett nytt fenomen då det finns tydliga 

historiska kopplingar till kolonialism, imperialism och vit makt skriver Francis & Imani 

(2017). Bajric (2015) talar också om att kulturell appropriering har djupa spår i våra 

historieböcker med kolonialism och kapitalism som mekanismerna bakom fenomenet. Enligt 

Okafor (2013) är det inte oväntat att det är just minoritetsgruppers kulturer som approprieras 

av andra, då fenomenet sträcker sig långt bak i historien. Hon förklarar att kulturell 

appropriering är en modern typ av kolonialism, som bygger på samma grunder som när 

koloniserade länder förlorade delar av sina kulturer och arv.  
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2.1.2. Stöld eller utbyte?  

Fenomenet kulturell appropriering bidrar till många diskussioner och frågetecken; är det att 

stjäla förtryckta gruppers kulturella uttryck eller enbart ett utbyte mellan kulturer där 

influenser får flöda fritt? Som nämnts tidigare är kulturell appropriering ett begrepp som 

ibland kan vara svårt att definiera gränsen mellan vad som anses vara kulturellt utbyte eller 

stöld av en kultur. Arewa (2017) beskriver skillnaden där en användning som anses 

acceptabelt karaktäriseras som hyllning, uppskattning eller ett utbyte medan oacceptabla 

användningar är mer benägna att beskrivas som stöld eller appropriering. Florio (2016) 

hävdar att gränsen dras när kulturellt utbyte, även kallat kulturell uppskattning, leder till 

generaliseringar av en stereotyp gentemot kulturen och dess medlemmar som leder till 

appropriering eller stöld. Författaren tillägger att detta händer då en grupp av priviligierade 

individer handplockar särdrag från en kultur som tillhör en förtryckt grupp, sedan använder 

det för något helt annat som suddar bort den sanna betydelsen och meningen bakom det. 

Vidare talar författaren om att detta lämnar spår hos den förtryckta gruppen. Arewa (2017) 

förklarar att det dock är svårt att definiera vad som anses vara acceptabelt respektive 

oacceptabelt då kulturell appropriering kan ifrågasättas av vissa och ses som okontroversiellt 

av andra. 

 

Estrada (2017) definierar kulturell uppskattning som att ha ett äkta intresse för en kultur, 

kunskap om historien och folket. Fortsättningsvis menar författaren att om denna kulturella 

uppskattning finns så är det svårare att appropriera kulturen, för att du sannolikt kan veta när 

dina handlingar anses vara respektlösa eller inte av kulturens medlemmar. Estrada (2017) 

syftar då på att gränsen mellan kulturell uppskattning och appropriering handlar om hur 

mycket kunskap, investering och förståelse man har för en kultur och dess medlemmar då det 

blir svårare att appropriera.  

 

Arewa (2017) säger att det kan vara svårt att definiera skillnaden mellan utbyte och stöld av 

kultur, därför spelar kontext en kritisk roll i skildringen. Estrada (2017) belyser också att 

kontext är en avgörande faktor för att kunna avbilda vad som anses vara stöld eller utbyte. 

Hon menar att när och vart du har på dig ett särdrag från en kultur är avgörande. Att ha på sig 

en bindi till en rock festival är fel anser Estrada (2017) då festivalen inte har något med den 

indiska kulturen att göra och är därför taget ur sitt sammanhang. Däremot är det inte taget ur 

sammanhanget om bindin används på ett indiskt bröllop då det med hög sannolikhet skulle 
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uppskattas fortsätter Estrada (2017). Hon tillägger att det inte är förbjudet att ha på sig vissa 

kulturers symboler eller attributer utan menar att kontext är avgörande för att inte använda 

någons heliga kultur som ett vardagligt tillbehör.      

 

Florio (2016) talar om ett gott exempel på kulturellt utbyte, när man blir inbjuden till ett 

bröllop eller liknande firande av en annan kultur som man själv inte tillhör. Det anses då vara 

kulturellt utbyte om man skulle använda sig av aspekter ur den kulturen under firandet. I 

denna situation har du blivit inbjuden av en medlem ur den kulturen vilket är annorlunda från 

att använda samma aspekt när du känner för det i ett annat sammanhang, fortsätter Florio 

(2016).  

2.1.3. Kulturell appropriering i musikbranschen 

Okafor (2013) påpekar att kulturell appropriering sker väldigt ofta i musikbranschen, där 

artister använder sig av kulturer som de inte förstår sig på. Hon påpekar att när dessa personer 

använder andras kulturer i ett kommersiellt syfte lämnar det ett budskap hos deras stora fan 

bases att det är okej att stjäla andras kulturer, utan att förstå sig på värdet eller vad de 

beslagtar från andra.  

 

 Kulturell appropriering sker hela tiden i musikbranschen och ett av de mest tydliga och 

uppmärksammade fallen är, som vi även tidigare nämnde, Elvis Presleys appropriering av 

afro-amerikansk musik påpekar Malik (2017). Rock och blues skapades av afro-amerikaner 

på 1950-talet men på grund av den rasism och förtryck de lever under så var deras musik 

förbjuden att spelas på radio, då den typen av musik ansågs kategoriseras som “race 

music”(ibid). Detta är ett tydligt exempel på hur kulturell appropriering kan förekomma inom 

musikbranschen fortsätter Malik (2017), där vita artister blir sedda som frontfiguren av en 

annan minoritets bidrag till konstformen utan någon som helst beröm för det. Diskussionen 

om kulturell appropriering har återkommit sedan den hyllade artisten Elvis började spela 

rockmusik och omvandlade det som tidigare klassats som “svart kultur” till ett mer 

kommersiellt vitt koncept, skriver även OBS (2015). Gång på gång ser vi hur musik från 

minoritetsgrupper ompaketeras som produkter skapade av vita musiker, hävdar Nittle (2017). 

Elvis Presley är inte den första eller sista artisten som fått kritik för kulturell appropriering 

(ibid).  
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Arewa (2017) skriver att debatten om användandet av kulturer inom musikbranschen inte är 

ny, då debatten tydligt funnits sedan början av inspelnings eran. Vidare påpekar författaren 

att det uppkommit offentliga diskussioner under de senaste månaderna angående flera kända 

popstjärnors kulturella appropriering av den afro-amerikanska kulturen. Denna diskussion 

handlar om hur afro-amerikansk kultur beskrivits med nedsättande ord genom historien som 

sedan hyllats och blivit trendigt när kända popstjärnor, som inte tillhör kulturen, använder sig 

av särdragen, menar Arewa (2017).  

 

Saleem (2016) skriver om debatten angående artister som kritiserats för att ha burit bindi på 

pannan och andra särdrag tillhörande den indiska kulturen. Detta har väckt många 

diskussioner då det ansetts vara kulturell appropriering för att de inte tillhör kulturen eller 

använder den i rätt sammanhang, fortsätter Saleem (2016). Författaren förklarar att när dessa 

artister lägger beslag på en kultur som den inte tillhör så suddas bakgrunden och meningen 

bort och bilden av kulturen blir ensidig som i sin tur kan anses vara förminskande mot Indien 

och den indiska kulturen.  

2.1.4. Effekter på samhället  

Lutz (1990) talar om hur handlingen av kulturell appropriering suddar bort all typ av spår 

från den kulturen som beslagtas av den dominerande gruppen när de avlägsnar kulturens 

innehåll. Författaren menar att begreppet syftar på ett agerande från den dominant grupp i 

samhället som lämnar ytterligare konsekvenser för den förtrycka minoritetsgruppen. Young 

& Brunk (2012) beskriver även två olika sätt som kulturell appropriering kan vara skadligt; 

brott mot egendomsrätt och attack på livskraften eller identiteten av kulturen och dess 

medlemmar. Montero (2014) påpekar att detta bidrar till att minoriteterna förtrycks ännu mer 

och berövas på sin kulturella egendom.  

 

Florio (2016) påpekar att de spår som lämnas hos den förtryckta gruppen även har en 

påverkan på alla människor, även om alla inte inser det. Han talar om fem sätt som kulturell 

appropriering skadar oss alla; 

• Det förevigar värderingarna av vit kolonialism. 

Kolonialism är erövring och kontroll över människors mark och varor definierar Loomba 

(2015). En av de första och mest uppmärksammade händelserna av vit kolonialism var när 

Christopher Columbus försökte göra anspråk på de amerikanska urinvånarnas land. Många 
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liknande händelser av vit kolonialism existerar än idag men som kulturell appropriering 

(Florio, 2016). De dominerande vita kolonisterna brydde sig inte om välmående hos de 

människor vars hem de ockuperade, men var samtidigt fascinerade av minoriteternas kultur 

genom att beslagta deras kulturella egenskaper mot minoriteternas vilja. Kulturell 

appropriering håller tillbaka hela vårt samhälle från att kunna röra oss framåt, istället är vi 

fortfarande inte långt ifrån vårt koloniala förflutna (ibid).  

 

• Det distraheras oss från hur mycket de kulturerna som beslagtas fortfarande är 

marginaliserade och förtryckta. 

När en vit kändis visade upp hennes flätor som snabbt blev en trend på Instagram förra året, 

var det många som uttryckte deras missnöje med hennes inställning kring frisyren som 

härstammar från svart kultur (Florio, 2016). Debatten handlar om hur svarta kvinnor har 

blivit avskedade från sina jobb på grund av just den frisyren, som skapades för att passa deras 

naturliga hår. Detta verkade inte kändisen förstå när hon valde att göra dessa flätor. 

Problematiken uppstår i detta fall när de svarta dragen och stilarna anses vara attraktiva när 

en vit person beslagtar de, medan en svart person inte anses vara vacker samt objektifieras 

med samma drag och stil. Många förstår inte hur orättvist det är att människor fetischerar 

aspekter av den svarta kulturen, men bryr sig inte alls över det systematiska förtrycket som 

dessa individer lever med dagligen (ibid).  

 

• Det förhindrar oss från lärandet av den sanna innebörden av kulturutbyte. 

Kulturellt utbyte blir kulturell appropriering när den valda aspekten används på ett sätt som 

suddar bort all mening ur kulturen (Florio, 2016). När en artist använder sig av exempelvis 

den indiska bindin, har artisten då den kunskap eller förståelse för hur, när och vart bindin ska 

bäras? Är artisten medveten om den historiska bakgrunden eller det spirituella budskapet? 

Om vi fortsätter att låta artister att förminska kulturer med en enorm innebörd för många 

människor, (som vita människor invaderade och kolonialiserade för inte så länge sedan) så lär 

vi aldrig nästa generation vad det egentligen innebär att uppskatta andra kulturer på ett 

respektfullt sätt (ibid).  

 

• Det förvirrar människor angående vilka traditioner som kommer från vilka kulturer. 

Kulturell appropriering bidrar till stereotyper och fördomar, vilket gör att människor tror att 

en hel region, land eller kontinent i världen är desamma, oavsett skillnaderna mellan de. 
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Vidare kommer detta att förvirra människor gällande vart dessa kulturer har sitt ursprung, 

försätter Florio (2016).  

 

• Det uppmuntrar människor till att objektifiera och fetischera människor.    

När minoriteter används som rekvisita i till exempel musikvideos förminskas deras värde 

samt avhumaniseras (Florio, 2016). När minoriteter endast ses som sexuella och exotiska 

varelser bidrar det till objektifiering och fetischering av minoriteter. Om kulturell 

appropriering fortsätter att visas på de stora mediekanalerna så lämnar det ett budskap till 

nästa generation att minoriteter inte förtjänar att bli behandlade som människor (ibid).  

 

2.2 Brand Management  

För att få kunna undersöka hur olika kulturer används inom musikbranschen specifikt för 

utformandet av en artists varumärke krävs en teoretisk grund till varumärkesteori. Därav 

krävs det en förståelse för begreppen; varumärke, identitet och image.  

 

2.2.1 Varumärkesdefinition  

Under de senaste decennierna har intresset för varumärken ökat påtagligt belyser Parment 

(2015a). Denna ökning beror främst på det skiftet som gjorts från en marknad med 

efterfrågan på de produkter som såldes, till dagens konkurrensintensiva marknad med 

överkapacitet förklarar författaren. Tillsammans med en ökad kommunikations- och 

budskapsintensitet har även kravet på ett välprofilierat varumärke ökat, som idag också är ett 

överlevnadskriterium påpekar Parment (2015a). Detta leder i sig till frågan; Vad är ett 

varumärke? 

 

Diskussionen kring definitionen av begreppet varumärke har under åren varit svårt att 

definiera då många experter inom området har varit oeniga. Grönroos (2015) förklarar hur de 

flesta diskussioner och redogörelser kring varumärke handlar om fysiska produkter och 

konsumtionsvaror. Enligt Mårtensson (2009) representerar varumärken stora immateriella 

tillgångar, som ibland kan ha ett större finansiellt värde än de materiella tillgångarna företaget 

har. Treffner & Gajland (2001) hävdar att ett varumärke är en produkt eller tjänst som 

förmedlar ett budskap som även har en betydelsefull påverkan på konsumenternas beteende i 
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en köpsituation. Melin (2008) beskriver två krav för vad som kan karaktäriseras som ett 

varumärke. Hon menar att ett varumärke måste kunna återges grafiskt och särskiljas från 

andra produkter för att kunna betraktas som ett varumärke.  

 

Det råder en viss oense kring definitionen av begreppet men det gemensamma för de 

ovanstående definitionerna kring begreppet är att de bortser från den materiella produkten 

och istället lägger fokus på det immateriella, alltså den uppsättningen av uppfattningar av ett 

varumärke. Runebjörk (2006) sammanfattar begreppet genom att förklara att varumärken är 

till för att skapa genvägar. Hon menar att meningen med ett varumärke är att skapa kännedom 

och att associera positiva värden till sitt varumärke för att underlätta kundernas 

beslutsfattandeprocess.  

 

För att förklara begreppet varumärkesbyggande använder Lusensky (2010, 47) David A. 

Aakers definition; “varumärkesbyggande handlar om att som företag skapa sig en unik 

position i människors medvetande och därmed på marknaden, genom att (intern och extern) 

kommunicera och uppfylla det varumärkeslöfte som företaget gett sina kunder.” 

2.2.2 Varumärkets identitet & image 

Aaker (2010) förklarar att det finns olika dimensioner kring ett varumärke där den så kallade 

varumärkesidentiteten står i centrum. Ett varumärkes identitet handlar om hur företaget vill 

uppfattas och vilka associationer de vill väcka. Mårtensson (2009) förklarar identitet som 

grunden till ett gott varumärke. Hon lyfter fram att varumärkesidentiteten måste vara klar, ha 

djup, konsistens och vara strukturerad så att varumärkets rätta budskap når fram till kunderna. 

Enligt Melin (2008) är identiteten i själva grunden vad varumärket står för, vad som ger 

mening och vad som gör det unikt. Även Rowden (2000) anser att begreppet identitet handlar 

om att som företag förstå sitt varumärkes syfte och trosföreställningar. Aakers (2010) 

definition av varumärkes identitet efterliknar en persons identitet som handlar om tjäna 

riktning, syfte och mening för den personen. Han menar att ett varumärkes identitet bör 

konstrueras baserat på svaren till frågor som till exempel; vilka är mina grundvärderingar? 

Vad står jag för? Hur vill jag bli uppfattad? Wheeler (2017) förklarar att identitet är påtagligt 

och tilltalar de fem mänskliga sinnena. Hon menar att man kan röra, hålla, höra och titta på 

ett varumärkes identitet. Enligt Mårtensson (2009) är varumärkets identitet grunden för all 

kommunikation i företaget. Han menar att vilken roll ett varumärke har i 
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varumärkesportföljen och vilket typ av varumärke det är, är relaterat till varumärkets 

identitet.  

 

Tydligt framkommer det att det finns olika uppfattningar på begreppet identitet, men det 

gemensamma för alla ovanstående definitioner är att alla talar om att identitet är konstruerat 

av företaget bakom varumärket vilket utesluter konsumenterna. Melin (2008) belyser vikten 

av att bygga upp en stark varumärkesidentitet då det är avgörande för att kunna differentiera 

sig gentemot resterande konkurrenter. Vidare förklarar han att det krävs konsistens och 

uthållighet i identitetsutvecklandet för att en varumärkesidentitet ska anses vara 

konkurrenskraftigt. Rowden (2000) nämner att med hjälp av konstruktionen av en 

varumärkesidentitet, sticker ut från mängden vilket är en fördel. Däremot förklarar han att 

bara vara annorlunda inte är tillräckligt, differentieringen bör även attrahera och motivera. 

Amnéus (2011) hävdar att det är genom företagets identitet som varumärket särskiljer sig från 

andra varumärken.  

 

 
  
Figur 1. Kapferers ”Brand Identity Prism”. Bildkälla: Comindwork.com (2018) 
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Sammanfattningsvis är identiteten varumärket ur sändarperspektiv. Varumärket ur 

mottagarperspektiv kallas för image, som handlar om hur mottagaren uppfattar varumärkets 

identitet (Amneus, 2011). Ett varumärkes image skiljer sig från dess identitet då image syftar 

på hur konsumenterna uppfattar företagets produkter eller tjänster skriver Melin (2008).  

Kapferers ”Brand identity prism” (Comindwork, 2018) illustrerar skillnaderna. Brand identity 

handlar om det sättet som varumärket vill bli sedd som medan brand image handlar om hur 

omvärlden faktiskt ser varumärket. Inom brand identity ingår varumärkets personlighet, 

kultur och självbild medan brand image är varumärkets reflektion, relationer samt de fysiska 

egenskaperna (ibid). Aaker (2010) definierar begreppet på liknande sätt som Melin, hur 

kunder och andra uppfattar varumärket. Han förklarar att kunskap om varumärkets image ger 

användbar och nödvändig bakgrundsinformation vid varumärkets identitetsutvecklande. Även 

Mårtensson (2009) tolkar image på liknande sätt genom att beskriva det som ett antal bilder 

och associationer man har av varumärkets innehåll, hur fördelaktiga de är, hur starka de är 

samt hur unika de är. Vidare förklarar författaren att image är subjektivt då användare och 

icke-användare kan ha olika bilder, associationer och uppfattningar av varumärket. Hon 

menar att den personliga bilden man har om ett varumärke inte grundas på verifierbar 

information.  

 

2.2.3 Starkt vs svagt varumärke 

Skillnaderna mellan ett starkt och svagt varumärke är många. Det som kännetecknar ett starkt 

varumärke är en kombination av en stabil och hög efterfrågan. Detta bidrar till en långsiktig 

överlevnad och lönsamhet som i sin tur bidrar med att lägre kostnader behövs läggas på 

marknadsföring då varumärket redan har en stor medvetenhet hos sina konsumenter 

(Parment, 2015b). Författaren diskuterar vidare om vikten av ett starkt varumärke som ett sätt 

att sticka ut från konkurrenterna, att det är med ett tydligt varumärke som konsumenterna 

vägleds i de val som blir komplexa när utbudet växer. Enligt Haig (2004) krävs det att ett 

varumärke begränsar sitt fokus, att hålla sig till en produkt för ett varumärke. Enligt Parment 

(2015b) krävs det en stark organisationskultur eller organisationsidentitet för att skapa ett 

starkt varumärke då det är en spegelbild av varumärket och dess egenskaper.  

 

Det som kännetecknar ett svagt varumärke är att de inte står fast vid sina löften eller lever 

upp till konsumenternas förväntningar (Frankelius, Norrman och Parment, 2015). Svaga 
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varumärken har bristande konsistens i marknadsföring, marknadskommunikation och 

distribution. Oklarhet kring varumärkets identitet och strategier gör kunder och även andra 

intressenter förbryllade, som i längden bidrar till frustrerade kunder. “Den bristande 

konsistensen mellan produktens egenskaper och marknadskommunikationens utfästelser 

skapar irritation och besvikelse” (Frankelius, Norrman och Parment, 2015, 297). Ett svagt 

varumärke har även en osäker efterfrågan vilket bidrar till en ostabil och oförutsägbar 

lönsamhet (ibid).  

 

En annan skillnad mellan ett starkt och svagt varumärke är att ett starkt varumärke har lojala 

kunder som är som ett skydd mot konkurrenter, skriver Lusensky (2010). Starka varumärken 

är till sin natur stabila och påverkas inte av negativ publicitet på samma sätt som ett svagt 

varumärke gör enligt Parment (2015a). Däremot tillägger författaren att varumärket självklart 

skadas men att dess attraktivitet inte försvinner.  

 

Lindstrom (2015) nämner ett par tillvägagångssätt för att reparera ett varumärke som hamnat 

i blåsväder. När ett företag hamnar i blåsväder på grund av negativ publicitet är det viktigt att 

företaget vet hur de ska agera för att minimera skadorna på varumärket så mycket som 

möjligt. Lindstrom (2015) förklarar att det är viktigt att företaget är ärliga och erkänner 

misstaget på rätt sätt. Det är även viktigt att företaget snabbt kommunicerar ursäkten till 

kunderna, då en tyst eller långsam kommunikation med omvärlden kan innebära ytterligare 

skador på varumärket. Vidare skriver Lindstrom (2015) att ett företag som hamnat i blåsväder 

har förlorat kundernas förtroende och allt som företaget säger eller gör i framtiden kommer 

att ifrågasättas. Det gäller alltså att företaget fokuserar och jobbar på att återbygga och vinna 

tillbaka kundernas förtroende. Lindstrom (2015) tillägger att alla företag bör vara förberedda 

på dessa typer av negativ publicitet som kan skada ens varumärke genom att implementera 

någon form av strategi. Han menar att hur starkt ett varumärke än är eller hur många lojala 

kunder den må ha så finns det inga varumärken som är immuna från en PR kris. Vid en 

liknande kris där all trovärdighet förlorats och varumärket ger negativa associationer kan det 

vara nödvändigt att byta namn, helst ska det nya namnet inte likna det gamla men får gärna 

finnas likheter anser Amnéus (2011).  
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2.2.5 Personer som varumärken 

Enligt Parment (2015b) har intresset för personliga varumärken ökat under de senare åren där 

vissa jobbar aktivt med sitt varumärke som exempelvis Beyonce, Oprah och P Diddy. Denna 

utveckling bekräftas av bland annat HR-konsulter som påpekar att CV:et är ett av många 

olika verktyg som används för att bygga sitt egna personliga varumärke förklarar författaren. 

Parment (2015b) skriver att det personliga varumärket kan byggas upp med hjälp av att dela 

med sig av intressanta, positiva och roliga händelser på olika kanaler, som till exempel 

sociala medier.  

 

Runebjörk (2006) definierar det nya och trendiga begreppet som ett namn och de värden som 

förknippas med det. Haig (2004) påpekar att om dagens varumärken försöker bli 

personligheter så kräver det att personligheter försöker bli varumärken. Vidare förklarar han 

att personer som varumärken har funnits ganska länge. Han använder Michael Jordan, 

Jennifer Lopez och JK Rowling som exempel på globala stjärnor som byggt upp starka 

varumärken kring sina personligheter. Montoya (2002) understryker att personer som 

varumärken är ett fenomen som skapats av median. Han definierar personligt varumärke som 

en personlig identitet och som en samling meningsfulla uppfattningar om de värderingar och 

egenskaper som personen står för. Vidare förklarar Montoya (2002) att det personliga 

varumärket har som syfte att ha makten till att kunna utöva ett inflytande på andra 

människors beslut, inköp eller attityder. Runebjörk (2006) påpekar att det personliga 

varumärket handlar främst om ens kommunikativa personlighet, då begreppet syftar på hur 

bra du presenterar dig själv och ditt erbjudande. Montoya (2002) talar om hur viktigt det är 

att ett personligt varumärke är en sann spegelbild av personens karaktär och inte är byggd på 

lögner.  

 

Haig (2005) förklarar att om personen bakom ett varumärke hamnar i konflikt, gör något 

olagligt eller uttalar sig negativt om sina produkter kan det snabbt uppstå en kris. Detta är 

speciellt i sådana fall där personen är varumärket då personen är varumärkets huvudsakliga 

ambassadör. Vidare påpekar Haig (2005) att vid dessa typer av kriser är det viktigt att vara 

öppen och erkänna sitt misstag för att inte göra situationen värre. Oftast kan det ta flera år att 

bygga upp ett förtroende hos sina kunder samtidigt som det kan förstöras genom ett par ord 

eller handlingar, därför är det viktigt att tänka innan du talar, betonar författaren.  
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När det talas om personer som varumärken inom musikbranschen så förklarar Haig (2005) 

det som att artisten bakom varumärket är den huvudsakliga ambassadören. Amnéus 

(2011)  förklarar att internet har haft en stor påverkan på varumärken, då artister idag har 

möjligheten att bygga relationer på avstånd på ett betydligt lättare sätt.  

 

2.2.6 Lojalitet 

En annan viktig aspekt kring varumärkens framgång ligger på hur lojala kunderna är till just 

det varumärket berättar Aaker (2010). Han menar att ett varumärke med en stor andel lojala 

kunder kan generera en stor vinst vilket i sin tur leder till stärkandet av varumärket. Enligt 

Dalén & Lange (2011) är varumärkeslojalitet en form av respons från konsumenterna och 

anses vara mycket attraktiv. Författarna förklarar att lojalitet ökar sannolikheten av återköp 

vilket gör att konsumenterna då blir betydligt mer mottagliga för kommunikation från 

företaget, vilket även betyder att konsumenterna då blir mindre mottagliga för konkurrenter. 

Ekström, Ottosson & Parment (2017) skriver att lojalitet är centralt samt ses som nyckeln till 

stabila intäkter, god lönsamhet och ett starkt varumärke. Vidare förklarar författarna att 

lojalitet handlar om vanor i form av upprepade beteenden som grundar sig på ett högt 

engagemang från kunderna för just det varumärket. Aaker (2010) påpekar att det är mindre 

kostsamt att behålla kunder än att försöka rekrytera nya. Lojala kunder skapar även ett sorts 

skyddsnät som garanterar att företaget får en inkomst. Detta hävdar även Ekström, Ottosson 

& Parment (2017) som påstår att kundnöjdhet bidrar till ökade köpintentioner som i sin tur 

ger lojalitet. Lojalitet kan uttrycka sig genom attityder eller beteenden skriver Dahlén & 

Lange (2011). Enligt Lusensky (2010) innebär lojala kunder minskade 

marknadsföringskostnader eftersom att de köper företagets produkter igen som i sin tur ger 

skydd mot konkurrenter.  

 

2.2.7 Socialt ansvarstagande (CSR) 

Några frågor som får allt en större betydelse bland svenska företag är gällande etik och social 

ansvar (Christiansson, u.å.). Dessa frågor är inte längre isolerade företeelser utan det präglar 

det dagliga arbetet som även reflekterar hur ett företag uppfattas av både omvärlden och 

kunderna.  Det är viktigt att som ansvarstagande företag att tänka på vilka möjligheter 

företaget har att påverka sin vardag och sin verksamhet. Ett begrepp som används ofta är 



 

   (63) 
 

25 

CSR som står för Corporate Social Responsibility alltså företags sociala ansvar. Tanken 

bakom detta är att företag och marknadsaktörer ska jobba för ett bättre samhälle och en 

renare miljö. CRS innefattar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor mer specifikt 

involverar begreppet arbetsrättsfrågor, mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och korruption. 

Med hjälp av CSR kan företag minimera de negativa effekterna som ett företags verksamhet 

kan ha på människor och miljö (ibid).  

 

En av delarna kring CRS är SR, även kallas för socialt ansvarstagande, som är en allmän term 

som syftar på att driva verksamheten på ett sätt som kännetecknar en god 

samhällsmedborgare, skriver Grankvist (2012). Han förklarar att socialt ansvarstagande 

innefattar mångfald, jämställdhet, samhällsengagemang, donationer, katastrofhjälp och 

nöjda medarbetere, där både mentalt och fysiskt välbefinnande är i fokus samt att det ska 

finnas en balans mellan att arbeta och fritid för medarbetarna. Det interna sociala ansvaret 

handlar om att se till att den enskilda medarbetaren har en bra arbetsmiljö ur både ett fysiskt 

och psykiskt perspektiv. Här måste företaget se till att det finns en hälsosam balans mellan 

olika kön, ålder, etnicitet och religion på arbetsplan med andra ord kan man säga att 

arbetsplatsen bör vara en spegla blandningen i omvärlden). Företaget har som ansvar att se 

till att ingen grupp känner sig diskriminerande eller icke-inkluderande, som annars kan hända 

om företaget inte tar hänsyn till att människor är unika. Det är viktigt att företag eller andra 

typer av verksamheter tar ställning kring vad de är okej med respektive inte okej med, så att 

varken medarbetare eller kund känner sig missnöjda eller diskriminerad (Grankvist, 2012).  

 

Det externa sociala ansvaret handlar om att se till att olika kundgrupper inte heller 

diskrimineras samt att se till att verksamheten bidrar till att samhället förbättras på olika sätt, 

förklarar Grankvist (2012). Detta kan ske genom att exempelvis låta medarbetarna volontär 

på arbetstid, anställa förtryckta och diskriminerade grupper i samhället och arbetsmarknaden. 

Dessa typer av samhällsengagemang engagerar medarbetarna som i sin tur kommer att ha en 

positiv påverkan på hela verksamheten (ibid).  

 

Anastasia (2015) skriver om socialt ansvar och etik i marknadsföring som handlar om att 

företag är ansvariga för sina handlingar och dess påverkan på samhället. Vidare förklarar hon 

att begreppet handlar om att företag bryr sig om människor, samhället och miljön. Hon tar 

upp problematiken med att försöka implementera en etisk marknadsföringsstrategi, 

exempelvis oansvarig marknadsundersökning. Hon menar att felaktig marknadsundersökning 
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och gruppering kan bidra till stereotyper som i sin tur leder till oönskade övertygelser och 

attityder som därmed påverkar marknadsbeteendet. Ett konkret exempel på detta kan vara att 

basera en hel reklamkampanj på att alla kvinnor gillar rosa vilket kan bidra till dyra misstag 

(ibid).   

 

När det gäller personliga varumärken och offentliga personer har de även ett ansvar, då de har 

så många unga personer som tar efter det de gör och bör därför vara försiktiga med hur de 

framställer sig (Biakolo, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metod 
I detta kapitel kommer vi redovisa de olika metoder som vi har använt oss av i studien. Detta 

för att läsaren ska kunna få en inblick av hur vi har gått tillväga och av studiens rimlighet. 

Forskningsmetod, informationsinsamling, en presentation av de intervjudeltagare som vi har 

kommit i kontakt med och intervjuat kommer bli presenterade i detta avsnitt. Men även 

studiens reliabilitet och validitet, en klarläggning av studiens forskningsansats samt 

metodkritik kommer att presenteras.   

 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Justesen och Mik-Meyer (2010) skriver om kvantitativa och kvalitativa metoder och hur 

dessa skiljs åt. Kvantitativa undersökningsmetoder bygger på att producera material som 

utgår från siffror eller tal som sedan möjliggör kvantifierbara analyser. Man menar att 
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kvantitativa metoder får fram material vars delelement kan räknas ut och behandlas 

kvantitativt genom olika beräkningar eller statistik (ibid). Kvalitativ undersökningsmetod har 

däremot andra typer av metoder som lämpar sig till att beskriva fenomen i deras kontext som 

man senare utifrån denna bakgrund presenterar en tolkning av detta fenomen för att på så sätt 

skapa en ökad förståelse (ibid). Patel och Davidson (2011) diskuterar även att syftet med 

kvalitativa metoder innebär att införskaffa sig mer ingående och djupare kunskap kring ett 

ämne än vad kvantitativ metod gör. Bryman och Bell (2017) skriver att en kvantitativ 

forskning betonar kvantifiering när det gäller just insamling och analys av data och att den 

även innehåller ett deduktivt synsätt när det gäller teori och praktiskt forskning. Kvalitativ 

forskningsstrategi utgår istället från ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och 

forskning och sätter mer värde på ord än siffror när det kommer till teorin och analysen 

(ibid).  

 

I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod varit av användning. Varför vi har valt att 

utgå efter en kvalitativ undersökningsmetod är för att studiens syfte går ut på att skapa en 

förståelse kring kulturell appropriering och hur den speglas inom musikbranschen. En 

kvalitativ metod kändes naturlig för oss då kvalitativa metoder går ut på att just skapa en mer 

ingående förståelse kring ett fenomen. Patel och Davidson (2011) tar även upp hur man med 

hjälp av kvalitativ metod utgår från mjuk data i form av tolkning av analyser från textmaterial 

och kvalitativa intervjuer. Med detta som utgångspunkt har vi kunnat fastställa att kvalitativ 

metod föll oss mer naturligt då vi i denna studie har analyserat både teoretiskt material samt 

empiriskt data som vi har samlat in via intervjuer.  

 

3.2 Forskningsansats 

Bryman och Bell (2017) resonerar kring förhållandet mellan teori och praktik och hur dessa 

kan betraktas på olika sätt i form av induktiv och deduktiv teori. Alvesson och Sköldberg 

(2017) tar även upp en annan förklaringsmodell, abduktion. Skillnaderna mellan dessa är att 

induktiv ansats oftast utgår från flera olika enskilda fall där man senare kan hävda ett 

generellt giltigt samband som har kunnat sammanslås efter observationer i samtliga dessa. 

Patel och Davidson (2011) stärker också detta och menar att induktivt arbete utgår efter att 

studera ett forskningsobjekt utan att anknyta till tidigare vedertagen teori, sedan utifrån den 

insamlade empirin forma en teori. Författarna påtalar att deduktiv ansats utgår tvärtom utefter 
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allmänna principer och befintliga teorier och drar sedan slutsatser om enskilda företeelser. 

Bryman och Bell (2017) styrker även detta och talar om hur man skickligt måste deducera 

hypoteser med begrepp som kan översättas till utforskningsbara företeelser och operationella 

termer. Abduktion menar Alvesson och Sköldberg (2017) är en metod som utgår från 

empiriska fakta likt den induktiva ansatsen, men avslås inte från att använda teoretiska 

förföreställningar vilket gör att den knyts närmare till den deduktiva ansatsen. Patel och 

Davidson (2011)  diskuterar hur abduktion är en kombination av induktion och deduktion. 

Genom att ta ett enskilt fall och utveckla ett hypotetiskt mönster som sedan kan ge förslag till 

teoretisk djupstruktur arbetar man induktivt. Tar man sedan denna hypotes eller teori och 

testar på nya fall, arbetar man deduktivt.  

 

Vi har valt att i denna studie gå tillväga på ett induktivt sätt. Däremot har vi varit medvetna 

om att vår arbetsprocess har innefattat deduktiva inslag. Tidigare kunskap kring ämnet har 

funnits och även teorier har behandlats förr vilket innebär att deduktiva inslag har 

förekommit. Under tiden som intervjuer har skett, har vi haft ett öppet förhållningssätt vilket 

kan relateras till den induktiva ansatsen. I andra delar av arbetet, som arbetet kring den 

teoretiska referensramen, har vi valt ut teorier som har varit av bekantskap sedan tidigare. Då 

den teoretiska referensramen skrevs, kontaktade vi under tiden intervjupersoner som ansågs 

vara relevanta för arbetet.  

 

3.3 Informationsinsamling 

3.3.1 Urval 

Trost (2011) skriver om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder gällande intervjuer. 

De kvalitativa forskningsmetoderna utmärks genom att man ställer raka och enkla frågor som 

sedan får komplexa svar. Detta medför senare till att man efter sina intervjuer sitter med ett 

väldigt rikt material i vilket man senare kan finna många intressanta åsikter, mönster och 

skeende (ibid). Alvesson och Sköldberg (2017) hävdar att ett problem med urvalet i 

kvalitativa intervjuer kan vara att man inte har en större variation och att det för många 

likartade personer. Författarna anser att urvalet ska vara heterogent inom en given ram. 

Alvehus (2013) lyfter fram strategiskt urval och talar om att när man ska utföra intervjuer, 

kan det vara intressant att få tag på människor som kan förhålla sig till de frågor man vill 
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studera. Man kanske även vill få tag på intervjupersoner som besitter specifika erfarenheter. 

Detta menar författaren medför ett strategiskt urval på intervjupersoner, då man även kan 

komma åt de delar av organisationen som man redan i förväg vet är av intresse för studien 

(ibid). 

 

För våra intervjuer var det viktigt för oss att kontakta personer som vi antog hade relevant 

information som skulle kunna hjälpa oss med att besvara vårt syfte och forskningsfrågor. Vi 

tog kontakt med människor som jobbar inom musikbranschen på ett eller annat sätt, som 

jobbar främst med marknadsföring eller PR och då har kunnat jobba med artister och deras 

varumärken. Våra intervjudeltagare har ett brett urval av positioner inom branschen vilket 

kan ses som en fördel då det ger olika infallsvinklar och åsikter och en större helhetsbild på 

våra frågor.  

 

Nedan följer en presentation av våra intervjudeltagare: 

 
 

Kerstin Sjögren - Marketing Manager och A&R på Fender Scandinavia, världens ledande 

gitarrtillverkare. Kerstin jobbar med produktplacering åt artister. Telefonintervju 27 min, 

2017-12-04. 

 

Molly Brunner - PR-assistent på Ebba Lindqvist PR, en PR-byrå för artister och olika 

kulturprojekt. Emma studerar även heltid på Musik- och Eventarrangörsprogrammet vid 

Campus Nyköping. Telefonintervju 23 min, 2017-12-04. 

 

Emma Svensson - Digital Marketing Manager på Warner Music Sweden, där hon har hand 

om all digital marknadsföring för båda lokala och internationella artister. Emma är utbildad 

journalist men efter 6 månaders jobb insåg hon att det inte var det hon ville göra och byte då 

spår och började jobba inom musikbranschen istället. Skypeintervju 12 min, 2017-12-04. 

 

Andreas Ahlénius - Head of marketing för Amuse, världens första mobila skivbolag. 

Andreas jobbade tidigare som Commercial director på Universal Music Sweden där han 

ansvarade för intäkterna för skivbolaget. Han lämnade tjänsten för att starta Amuse som han 

även är co-founder för. Han har jobbat i musikbranschen sedan 2011. Personlig intervju i 

Stockholm 12 min, 2017-12-07.  
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Fridah Jönsson - Driver sitt egna företag, Rim & Reson Media sedan 2009. Fridah jobbar 

med PR samtidigt som hon är agent åt talare och föreläsare. Hon skriver även krönikor och 

reportage som publiceras på diverse media kanaler. Telefonintervju 26 min, 2017-12-07.  

 

Mark Iglesias - Marknadsansvarig på NRJ Sverige. Har verkat inom 

underhållningsbranschen i ca 12 år där han bland annat jobbat med diverse radio-, tv och 

eventproduktioner. Mark har även studerat Musik- och eventarrangör vid Campus Nyköping. 

Personlig intervju i Stockholm 23 min, 2017-12-07.  

 

Petra Åkesson - Senior PR Manager för svenska artister för Sony Music Entertainment. Har 

jobbat inom musikbranschen i nästan 12 år. Personlig intervju i Stockholm 46 min, 2017-12-

08.  

 

Tina Misaghi - Project Manager för internationella artister för Sony Music Entertainment. 

Vid sidan av jobbet är Tina DJ tillsammans med hennes pojkvän Alex Urombi. Personlig 

intervju i Stockholm 46 min, 2017-12-08. 

 

3.3.2 Intervjuguide 

Vi har sammanställt en intervjuguide som omfattar följande rubriker/teman: 

 

• Artistens varumärke och image 

• Kulturell appropriering och dess avbildning 

• Marknadsföring - bra eller dålig 

• Effekter, konsekvenser och påverkan  
 

Utifrån dessa rubriker har vi kunnat sammanställa mer övergripande frågor som faller in i de 

olika rubrikerna, se bilaga. Trost (2011) menar att kvalitativa intervjuer inte ska behöva 

bygga på olika frågeformulär eller i förväg formulerade frågor. Istället ska man göra en 

ganska kort lista över de olika frågeområden man vill behandla som ska kunna ta upp relativt 

stora delområden. Vi har trots detta valt att skriva upp några frågor för att på så sätt inte tappa 

fokus kring vad det är vi vill få ut av dessa intervjuer, för att på bästa sätt kunna få svar på 
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syfte och forskningsfrågor. Dessa kommer vi kunna använda ifall intervjun skulle sluta flyta 

på och man glömmer att fråga något som man vill få svar på.  

 

3.3.3 Sekundärdata 

Bryman & Bell (2017) förklarar sekundärdata som data som har samlats in och från andra 

forskare och inte själva författaren. Sekundärdata omfattas enligt Booth et al. (2004) av 

exempelvis böcker, vetenskapliga artiklar och webbsidor. Bryman och Bell (2017) talar 

vidare om att det kan finnas stora fördelar att använda sig av sekundärdata. Man sparar 

exempelvis mycket tid och pengar än att istället behöva söka ny information. Vidare menar 

författarna att sekundärdata många gånger är av hög kvalitet, bland annat genom att 

datauppsättningarna är skrivna av skickliga forskare eller stora institutioner eller att det 

urvalen är så pass nationella att de kan täcka större delar av ett land. Detta möjliggör för 

studenten ett bredare urval i sin egen studie, något man som ensam student inte hade kunnat 

täcka. Booth et al. (2004) påpekar däremot hur viktigt det är att bedöma ifall källan är 

tillförlitlig eller inte för att sedan bestämma ifall man kan använda den i studien. Även 

Bryman och Bell (2017) påpekar detta och menar att nackdelen med sekundärdata är att man 

inte har någon kontroll över kvaliteten på materialet. 

 

Under vår studie har vi använt oss av sekundärdata i form av böcker, vetenskapliga artiklar 

samt olika hemsidor. Böcker som vi har kunnat använda har vi hittat på Linnéuniversitetets 

bibliotek i Kalmar och Växjö och har varit musikrelaterade, men även rört marknadsföring. 

Vetenskapliga artiklar som vi har haft användning av har vi kunnat hitta på vissa databaser, 

främst Google Scholar och Academic Journal. Vi har försökt att hitta källor som är relativt 

nya så att vår uppsats håller sig relevant i tiden. Många av våra källor har vi även hittat 

genom att ha sökorden på engelska. Detta har givetvis varvats med svenska sökord, däremot 

har vi strävat efter att ha en djupgående sökning för att, som även Bryman och Bell (2017) 

förklarar ökar trovärdigheten för forskningen.       

3.4 Forskningsprocess 

I valet av uppsatsämne ville vi inrikta oss på något som hade med våra huvudämnen att göra. 

Vi ville skriva om musikbranschen utifrån ett marknadsföringsperspektiv, och relativt snabbt 

var vi inriktade på att fördjupa oss i artister och deras varumärke. Då vi under vår utbildning 
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redan hade studerat mycket kring brand management, ville vi ta detta vidare och applicera det 

i den bransch vi fann mest intressant. Vår första tanke var att fördjupa oss inom kvinnliga 

artisters roll i musikbranschen och på vilka sätt de skiljer sig från de manliga artisterna. Men 

ganska snabbt valde vi att fördjupa oss i ett ämne som vi fann mycket mer intressant. Något 

som vi inte riktigt kunde hitta mycket forskning kring sedan tidigare och som vi kände skulle 

gynna framtida forskning genom att uppmärksamma det mer. Vi valde därför att skriva om 

kulturell appropriering och hur det gestaltas i musikbranschen. Vi ville fördjupa oss i detta 

fenomen och forska kring det, ta reda på hur ofta det egentligen sker i en så stor industri som 

musikindustrin och vad för typer av effekter det ger, om det överhuvudtaget ger några. Då 

kulturell appropriering kan ses som en samhällsfråga, funderade vi på hur vi kunde applicera 

denna i ett marknadsföringsperspektiv. Vi tillämpade detta till artistens varumärke, då 

varumärke även är starkt knutet till image och identitet - två begrepp som är av central roll. 

Efter att ha diskuterat med vår handledare, formulerade vi relativt snabbt vårt syfte. 

Forskningsfrågorna tog däremot en längre tid att sätta ihop, då vi visste att det skulle vara 

svårare att samla ihop till en teoretisk referensram eftersom tidigare forskning var begränsad. 

För att skriva forskningsfrågorna var vi därför tvungna att tänka ut vad för typ av 

infallsvinkel vi skulle ha på arbetet, hur centrerat begreppet kulturell appropriering skulle 

vara gentemot artistens varumärke och dess påverkan. Efter att vi hade forskat kring ämnet 

och de teorier vi kunde tillämpa kring det, kunde vi sammanställa våra två forskningsfrågor 

och ställa oss inför dessa. Att vi skrev vårt syfte så tidigt inpå arbetsprocessen såg vi som en 

fördel då vi kunde ställa oss till den som utgångspunkt. Detta kan vara ett problem i vissa fall, 

då man som författare kan stirra sig blint på den satta infallsvinkeln man har satt sig i, och 

inte se andra valmöjligheter. Detta såg vi dock inte som ett problem. Tvärtom såg vi vårt 

syfte som en grundpelare, då den inriktar sig i ett visst område men lämnar ett brett utrymme 

till att formulera olika typer av forskningsfrågor kring det. 

 

När syftet var färdigställt påbörjades arbete kring problemformuleringen. Denna kom senare 

till att ändras under arbetets gång, då vi forskade mer kring ämnet och samlade in information 

som bidrog till större tolkning av området. Detta bidrog till en fördjupning av vad vi 

egentligen ville få reda på i vår studie och vad vi såg vara problemet som vi ville forska 

kring. När dessa inledande delarna var någorlunda färdigställda, kunde vi påbörja arbetet med 

att kontakta personer som skulle vara passande för intervju. 

Under hela arbetets gång har vi strävat efter att hålla en god struktur med en tydlig röd tråd 

och tydliga parallella knytningar mellan teori och analys. Teoriinsamlingen har tjänat som ett 
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underlag för att senare kunna analysera de olika aspekterna på artistens varumärke och image, 

och vilka effekter som har avspeglats på dessa när en artist approprierar på en kultur. 

Kulturell appropriering är som tidigare nämnt i arbetet ett relativt nytt begrepp vilket var av 

en självklarhet att påbörja teoriavsnittet med att presentera detta fenomen och dess framkomst 

under senare år. Efter en presentation av detta begrepp, var det naturligt att andra rubriken 

blev brand management där vi diskuterar varumärke, identitet och image. Även andra 

rubriker som kundlojalitet och socialt ansvarstagande är med under denna rubrik, då vi såg 

dessa som relevanta teorier att ha med för att senare kunna knyta till analys och empiri. 

 

Det empiriska materialet som samlades in består av åtta semistrukturerade intervjuer. Alla 

intervjuer spelades in och transkriberades. Intervjuerna följde riktlinjerna vi hade sammansatt 

i form av intervjuguide med i förväg skrivna frågor som vi använde då vi inte ville förlora 

fokus från den röda tråden på vad det var vi ville ta reda på. Trots detta var intervjuerna 

semistrukturerade där både vi som intervjuare och våra respondenter hade fritt utrymme till 

att diskutera, framföra exempel och åsikter samt att man kunde ställa följdfrågor ifall man 

fann något intressant, och kunde ge oss en djupare infallsvinkel. Efter att vårt empiriska 

material hade samlats och transkriberats, påbörjade vi vår tolkning av dessa i ett analyskapitel 

där vi även drog kopplingar till vårt insamlade teoretiska material. Detta kapitel döpte vi till 

“empirisk och teoretisk analys” för att undvika upprepningar och istället direkt göra en 

sammankoppling mellan teori och analys. Slutligen utgick vi från analyskapitlet och gjorde 

en presentation av vårt syfte och forskningsfrågor och vad vi hade lyckats komma fram till i 

det sista kapitlet. Vi tar även upp tendenser, vilka mönster vi har sett under arbetets gång 

gällande vårt insamlade empiriska material samt vår egen slutdiskussion med tankar kring 

våra egna tolkningar. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2011) tar upp hur reliabilitet kan ha olika innebörd när det gäller 

kvalitativ och kvantitativ undersökning. De menar att man kan betrakta det som låg 

reliabilitet när man intervjuar en person flera gånger och får olika svar på samma fråga. Men 

vid kvalitativ undersökning behöver detta inte vara fallet. Författarna menar att vid en 

kvalitativ undersökning kan intervjupersonen istället har ändrat sin uppfattning, fått nya 

insikter eller kanske lärt sig något nytt. Holme och Solvang (2012) diskuterar även hur 

reliabilitet inte har en lika central position i kvalitativa undersökningar som kvantitativa. 
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Även Alvesson och Sköldberg (2017) stärker detta och menar att reliabilitet är något man 

använder mer i kvantitativa studier för att kunna mäta något och ange värden och variabler. 

Detta tjänar till något annat än att kunna förstå hur en som blir intervjuad tänker, känner eller 

beter sig. Författarna hävdar även att hög reliabilitet förutsätter att situationer ska vara 

standardiserade i alla avseenden. I kvalitativa intervjuer förutsätts en låg grad av 

standardisering och en skicklig intervjuare noterar istället slumpinflytelser för att kunna ta 

med dessa i sina analyser. Patel och Davidson (2011) hävdar att i en kvantitativ studie, skapas 

en låg reliabilitet om intervjupersonen svarar på samma fråga flera gånger med olika svar. 

Men vid en kvalitativ intervju behöver det inte vara så. Detta kan istället betyda att 

intervjupersonen har fått nya insikter och då även ändrat sin uppfattning. När det kommer till 

reliabiliteten av vår studie, har förutsättningarna för att få svaren att ha hög reliabilitet varit 

utmanande. Då vi har omfattat en bransch som musikbranschen som är i ständig utveckling 

och väldigt komplex, har det varit svårt att få ett resultat som kan även kan gälla om några år. 

Därför lägger vi större vikt på att våra resultat är av nutid och bygger sig utifrån våra 

respondenter. Våra intervjuer har varit semistrukturerade med öppna frågor vilket har gjort 

det svårt att efterlikna vid andra tillfällen och få samma svar. Vi har dock varit noga med att 

beskriva våra tillvägagångssätt för att utföra studien och även haft en kommunikation mellan 

varandra som forskare med hur den insamlade informationen ska tolkas.  

 

Validitet är ett begrepp som enligt Bryman och Bell (2017) omfattar bedömningen av 

huruvida de slutsatser som har lyckats sammanställas hänger ihop eller inte. Holme och 

Solvang (2012) utvecklar detta med att förklara validitet som något som syftar till huruvida 

informationen i studien är giltig eller inte. Alvesson och Sköldberg (2017) menar att man 

med validitet i kvalitativa intervjuer strävar efter att få komma åt och veta vad den 

intervjuade menar eller hur hen uppfattar ett ord eller en företeelse. Holme och Solvang 

(2012) menar att detta även kan vara problematiskt då forskaren är det främsta redskapet och 

dess upplevelser av situationen kan vara felaktiga.  

 

Under vår forskningsprocess har vi försökt ha i åtanke att på bästa sätt förstå våra 

intervjupersoner och använt oss av centrala begrepp inom musiksektorn för att skapa 

förståelse kring vad det är vi vill få reda på och ge dem en klar bild av vad samtalet skulle 

innehålla. Utifrån våra samtal med våra respondenter, har vi försökt att skapa en god 

överensstämmelse över vår teoretiska bas och våra egna observationer. 
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3.6 Metodkritik 

Bryman och Bell (2017) tar upp hur en kvalitativ studie kan få kritik för att hålla sig subjektiv 

och göra att forskarnas egna uppfattningar kan influera resultatet då det är forskarna själva 

som tolkar intervjuerna. Detta är något vi har försökt ha i tanke under hela arbetets gång, då 

vi har diskuterat ett begrepp som kan ses som negativt laddat. Att hålla sig objektiv till det 

har varit utmanande men vi har haft i fokus att dra kunskap utifrån det och se det från olika 

typer av infallsvinklar mer än att tolka allt som en negativ betingelse. Även vid val av 

sekundärdata har detta varit förekommande, då det har varit svårt att hitta källor med negativt 

laddade åsikter. Vi har försökt betona att många av våra exempel är något som författarna 

själva står för, men som vi har valt att exemplifiera då vi har sett relevans i dessa källor.  

 

Något annat som vi har kunnat se som problematiskt inför vår studie är huruvida den 

kvalitativa forskningen kan generaliseras, något som Bryman och Bell (2017) även tar upp. 

Detta omfattar hur forskningsresultatet många gånger är svårt att ge en allmän tillämpning på 

ämnen bortom den aktuella studien. Då kulturell appropriering kan ses som en samhällsfråga, 

är det svårt att generalisera dessa resultat och tillämpa de i någon annan forskning. Vi har 

även använt oss av åtta intervjupersoner som vi har ansett vara lämpade för vår forskning och 

för att kunna svara på våra frågor. Tillvägagångssätten och utförandet har gjort att det är svårt 

att tillämpa vår tolkning i andra aspekter på ett likvärdigt sätt. Vi har trots detta försökt 

förstärka vår klarhet kring vår studie genom att presentera vår intervjuguide samt förklara 

forskningsprocessen på ett gott sätt. 
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4. Empirisk och teoretisk analys 
I det fjärde kapitlet kommer vi att presentera och knyta ihop vår insamlade empiri från de 

åtta intervjuer med vår teoretiska referensram från kapitel tre. Analysen kommer att bidra till 

en djupare förståelse för hur kulturell appropriering speglar sig i musikbranschen samt vilka 

effekter det kan få för artistens varumärke och image. Kapitlets syfte är att leda fram till 

arbetets slutsatser. 

 
 

Struktureringen för detta kapitel kommer att grundas utefter den insamlade empirin och 

blandas ihop med analys för att på så sätt skapa ett mer läsvänligt kapitel utan upprepningar. 

Analysen kommer att struktureras upp med utgångspunkt från huvudrubrikerna som används 

under intervjuguiden. Första kapitlet kommer behandla kulturell appropriering och dess 

avbildning - i branschen, bland artister och i musiken. Kapitlet som följer därefter kommer 

behandla artistens varumärke och image och hur centrala dessa teman är för 

intervjudeltagarna. Tredje kapitlet förklarar marknadsföringen kring dessa aspekter, hur 

viktig den är, finns det bra marknadsföring och dålig? Detta följer med ett avslutande kapitel 

som talar om effekter, konsekvenser och påverkan. Vilka typer av faktorer som kan komma 

att förändras, påverkas, effektiviseras av det man har diskuterat i de förra kapitlen. 

Artistens varumärke och image och hur centrala dessa teman är för intervjudeltagarna.  

 

Intervjudeltagarna och författarna kommer i analysen presenteras med endast efternamn. 

Nedan följer en kortfattad presentation av våra intervjudeltagare för att underlätta läsningen: 
  

• Kerstin Sjögren, Marketing Manager och A&R på Fender Scandinavia.  

• Molly Brunner, PR-assistent på Ebba Lindqvist PR och student.  

• Emma Svensson, Digital Marketing Manager på Warner Music Sweden.  

• Andreas Ahlenius, Head of Marketing på Amuse. 

• Frida Jönsson, driver Rim & Reson Media. 

• Mark Iglesias, Marknadsansvarig på NRJ Sverige.  

• Petra Åkesson, Senior PR Manager för svenska artister för Sony Music 

Entertainment 

• Tina Misaghi, Project Manager på Sony Music Entertainment.  
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4.1 Kulturell appropriering och dess avbildning 

4.1.1 I musikbranschen  

Under de senaste åren har begreppet kulturell appropriering skapat många diskussioner 

skriver Young & Brunk (2012). Författarna förklarar begreppet som när en person tar något 

särdrag från en kultur den inte tillhör. Montero (2014) beskriver kulturell appropriering som 

kulturell beslagtagande. Ziff & Rao (1997) talar om hur det ibland kan vara svårt att definiera 

exakt när kulturell appropriering sker då det finns olika grader kring beslagtagande av någon 

annans kultur. De talar om hur vissa former av kulturell appropriering kan vara mer tydliga 

medan andra kan subtila, vilket gör det svårt att definiera det genomträngande fenomenet. 

Scafidi (2005) att det inte bara handlar om kulturellt beslagtagande från vem som helst, utan 

vilken status personen som agerar har i samhället. Författaren menar att det anses som 

kulturell appropriering när en person tillhörande en kultur av hög status beslagtar särdrag från 

en person tillhörande en kultur av låg status.  

 

Molly Brunner1 berättar att det några få som gjort sig kända inom musikbranschen bara 

genom att använda sig av kulturell appropriering. Hon använder Elvis som ett exempel, han 

var en vit man som spelade rock and blues, som på den tiden tillhörde de svarta amerikanerna 

i USA. Vidare förklarar hon att tidigare tyckte ingen att det var coolt och det funkade inte i en 

vit västerländsk värld att sälja den typen av musik med svarta som artister. Istället tog han 

rock och blues och gjorde den vit och då blev det plötsligt okej att lyssna på sådan typ av 

musik, fler vita lyssnade och skivbolagen la mer pengar på det. Brunner förklarar vidare att 

detta händer väldigt mycket idag, att musik plockas från grupper eller samhällsklasser som 

inte har en hög status som sedan görs om till att passa en vit publik. Malik (2017) skriver att 

kulturell appropriering sker hela tiden i musikbranschen och en av de mest tydliga och 

uppmärksammade fallen är Elvis Presleys appropriering av afro-amerikansk musik. Vidare 

förklarar Malik (2017) att Rock och blues skapades av afro-amerikaner på 1950-talet men på 

grund av den rasism och förtryck de lever under så var deras musik förbjuden att spelas på 

radio, då den typen av musik ansågs kategoriseras som “race music”. Malik (2017) belyser att 

Elvis Presley tog över, en vit man som spelade exakt samma musik och i samma ögonblick 

ansågs musiken vara cool och han kallas idag för “the king of Rock and roll”. Malik (2017) 

                                                
1 Molly Brunner, Telefonintervju 2017-12-04. 
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menar att detta är ett tydligt exempel på hur kulturell appropriering kan förekomma inom 

musikbranschen, där vita artister blir sedda som frontfiguren av en annan minoritets bidrag 

till konstformen utan någon som helst beröm för det. OBS (2015) skriver även att 

diskussionen om kulturell appropriering har återkommit sedan den hyllade artisten Elvis 

började spela rockmusik och omvandlade det som tidigare klassats som “svart kultur” till ett 

mer kommersiellt vitt koncept. Nittle (2017) hävdar att gång på gång ompaketeras musik från 

minoritetsgrupper till produkter skapade av vita musiker och Elvis Presley är inte den första 

eller sista artisten som fått kritik för kulturell appropriering.  

 

Petra Åkesson2 anser att kulturell appropriering sker inom musikbranschen och tar upp 

hiphop som ett exempel. Hon anser att hiphopen liknar punken, då de båda grundades på 

gatan av underklassen och arbetarklassen, som idag vuxit enormt och blivit mainstream. 

Åkesson menar att hiphopen skapades av afroamerikaner men nu tagit över av vita, i form av 

de stora genombrotten av vita artister som exempelvis Eminem och Petter. Vidare förklarar 

Åkesson att vår världshistoria diskriminerar vissa grupper och att det därför inte är 

annorlunda inom musikbranschen, däremot anser hon att den naturligtvis är tragiskt att det 

speglar sig i musiken och konsten. Arewa (2017) talar upp detta och hävdar att debatten om 

användandet av kulturer inom musikbranschen inte är ny, då debatten tydligt funnits sedan 

början av inspelnings eran. Vidare påpekar författaren att det uppkommit offentliga 

diskussioner under de senaste månaderna angående flera kända popstjärnors kulturella 

appropriering av den afro-amerikanska kulturen. Denna diskussion handlar om hur afro-

amerikansk kultur beskrivits med nedsättande ord genom historien som sedan hyllats och 

blivit trendigt när kända popstjärnor, som inte tillhör kulturen, använder sig av särdragen, 

menar Arewa (2017). Saleem (2016) tar upp liknande teorier men använder den indiska 

kulturen som exempel, att användandet av bindi på pannan av artister som inte tillhör 

kulturen eller använder den i rätt sammanhang väcker många diskussioner. Författaren 

förklarar att när dessa artister lägger beslag på en kultur som den inte tillhör så suddas 

bakgrunden och meningen bort och bilden av kulturen blir ensidig som i sin tur kan anses 

vara förminskande mot Indien och den indiska kulturen.  

 

                                                
2 Petra Åkesson, Personlig intervju i Stockholm 2017-12-08. 
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4.1.2 Av artister 

Emma Svensson3 och Andreas Ahlenius4 anser båda att det kan vara okunskap och 

omedvetenhet som ligger bakom artisters användande av kulturell appropriering. Å andra 

sidan hävdar Brunner5 att det inte är artistens egna val, speciellt om det är en stor artist, utan 

det är teamet bakom som väljer allt från vad artisten ska ha på sig till vilka låtar som ska 

sjungas. Hon tror däremot inte att användandet av kulturell appropriering är en genomtänkt 

strategi utan att skivbolagen helt enkelt är för naiva när de profilerar sina artister. Hon 

förklarar vidare att beslut oftast tas snabbt som sedan får stora konsekvenser på grund av 

plattformar som sociala medier, vilket bidrar till att skivbolagen får skämmas för sina 

marknadsföringsval. Okafor (2013) hävdar att kulturell appropriering sker väldigt ofta i 

musikbranschen av kändisar och andra offentliga personer som inte förstår sig på den 

kulturen de använder. Arewa (2017) anser att det är mer än bara okunskap som är en 

bakomliggande faktor kring varför kulturell appropriering används inom musikbranschen. 

Hon skriver att det kan vara på grund av den svårigheten som finns mellan att skilja och dra 

gräns mellan stöld och utbyte. Hon förklarar att stöld innebär en acceptabel användning av en 

kultur medan utbyte innebär en acceptabel användning av kulturen, däremot anser hon att det 

är svårt att definiera vad som anses vara acceptabelt respektive oacceptabelt då kulturell 

appropriering kan ifrågasättas av vissa och ses som okontroversiellt av andra. Florio (2016) 

hävdar att gränsen dras när kulturellt utbyte, även kallat kulturell uppskattningen, leder till 

generaliseringar av en stereotyp gentemot kulturen och dess medlemmar som leder till 

appropriering eller stöld. Författaren tillägger att detta händer då en grupp av priviligierade 

individer handplockar särdrag från en kultur som tillhör en förtryckt grupp, sedan använder 

det för något helt annat som suddar bort den sanna betydelsen och meningen bakom det.  

 

Estrada (2017) definierar kulturell uppskattning som att ha ett äkta intresse för en kultur, 

kunskap om historien och folket. Fortsättningsvis menar författaren att om denna kulturella 

uppskattning finns så är det svårare att appropriera kulturen, för att du sannolikt kan veta när 

dina handlingar anses vara respektlösa eller inte av kulturens medlemmar. Estrada (2017) 

syftar då på att gränsen mellan kulturell uppskattning och appropriering handlar om hur 

                                                
3 Emma Svensson, Skype intervju 2017-12-04. 
4 Andreas Ahlenius, Personlig intervju i Stockholm 2017-12-07. 
5 Molly Brunner, Telefonintervju 2017-12-04. 
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mycket kunskap, investering och förståelse man har för en kultur och dess medlemmar då det 

blir svårare att appropriera.  

 

Andreas Ahlenius6 tror att kulturell appropriering används mycket i musikbranschen för att 

det är ett sätt för artister att använda någonting som de har sett och försöker sedan applicera 

det i deras artisteri. Han menar att det är vanligt att artister kopierar och inspireras av något 

som de har sett innan. Även Fridah Jönsson7 resonerar kring detta och menar att artister följer 

olika trender som de inte har någon kunskap kring var de har sin härkomst från. Tina 

Misaghi8 påpekar att; “Problemet med kulturell appropriering är att det inte finns någon 

kunskap. Det är väl därför man approprierar.” Young (2010) tar upp två typer av kulturell 

appropriering som används inom musikbranschen av artister. Den första typen kallar han för 

object appropriation som är en form av kulturell appropriering där en artist tar ett fysiskt 

attribut från en utomstående kultur för ens egen användning. Han förklarar detta med hjälp av 

ett exempel, när artister använder sig av muslimska kvinnors hijab, den indiska bindin eller 

en indiansk huvudbonad i sitt artisteri utan att själv tillhöra någon av de kulturerna. Den 

andra typen kallar han för content appropriation som syftar på de immateriella attributen från 

en kultur som inte tillhör en själv, vilket kan vara ett musikarrangemang eller komponering. 

Här tar han upp exempel på när en artist använder sig av inslag eller element från en kultur 

artisten inte tillhör, i skapandet av artistens egen musik. 

4.2. Brand Management  

4.2.1 Varumärke 

Grönroos (2015) förklarar hur de flesta diskussioner och redogörelser kring varumärke 

handlar om fysiska produkter och konsumtionsvaror. Enligt Mårtensson (2009) representerar 

varumärken stora immateriella tillgångar, som ibland kan ha ett större finansiellt värde än de 

materiella tillgångarna företaget har. Treffner & Gajland (2001) hävdar att ett varumärke är 

en produkt eller tjänst som förmedlar ett budskap som även har en betydelsefull påverkan på 

konsumenternas beteende i en köpsituation. Runebjörk (2006) sammanfattar begreppet 

genom att förklara att varumärken är till för att skapa genvägar. Hon menar att meningen med 

                                                
6 Andreas Ahlenius, Personlig intervju i Stockholm 2017-12-07. 
7 Fridah Jönsson, Telefonintervju 2017-12-07. 
8 Tina Misaghi, Personlig intervju i Stockholm 2017-12-08. 
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ett varumärke är att skapa kännedom och att associera positiva värden till sitt varumärke för 

att underlätta kundernas beslutsfattandeprocess.  

 

Kerstin Sjögren9 anser att betydelsen av artisters varumärke i dagens musikbransch beror på 

om de vill överleva eller inte; “Allting som ska leva länge behöver ett varumärke”. Detta 

styrks av Parment (2015b) som förklarar att varumärke idag är ett överlevnadskriterium på 

grund av den konkurrensintensiva marknad som finns idag. Fridah Jönsson10 tycker att det är 

jätteviktigt att en artist har ett varumärke då det är mer eller mindre avgörande för en artist 

idag. Hon anser att man inte kan klara sig utan det och förklarar att varumärket har blivit 

större än att bara innefatta musiken. Jönssons konstaterande kan stödjas med hjälp av 

Montoya (2002) som även han anser att ett personligt varumärke har en stor betydelse, då 

personliga varumärken har ett stort inflytande på andra människors beslut, inköp och 

attityder.  

 

Emma Svensson11 lyfter upp ett annat perspektiv kring betydelsen av artisters varumärken, 

nämligen vilket territorium artisten är aktiv på. Om en artist endast är aktiv i Sverige så är 

artistens varumärke oerhört viktigt då den svenska musikbranschen är liten, man kan inte ha 

en dålig image och fortfarande vara populär påpekar Svensson. Är det däremot en 

internationell artist så är det inte lika viktigt då det är vanligare att låtar streamas på Spotify 

än stora stjärnor anser hon. Detta påpekar även Mark Iglesias12; “I dagsläget i Sverige är 

artisteriet inte lika viktig utan musiken. Då vi fått en så stark streamingtjänst som Spotify så 

är artisteriet inte lika viktigt utan det är låtarna”. Vidare hävdar Iglesias att en artists 

varumärke var viktigare förr under tiden då artister som Madonna och Black Street Boys var 

aktuella än vad det är idag. Vikten av artisternas varumärke och image har gått ner med tanke 

på att just streamingtjänster som Spotify har blivit så stora och spellistor har blivit så aktuella. 

Detta belyser även Gradvall (2017) som hävdar att; “Ingenting i musikvärlden - inte album, 

inte radio, inte TV - är idag viktigare för spridningen av musik än spellistor på 

streamingtjänster.” Han menar att det är en liten grupp av människor som vet vad de vill 

lyssna på, medan det är fler som vill bli navigerade till ny musik. Spellistor har på så sätt fått 

en större roll i hur man lyssnar på musik. Gradvall (2017) tar även upp hur ett flertal artister 
                                                
9 Kerstin Sjögren, Telefonintervju 2017-12-04. 
10 Fridah Jönsson, Telefonintervju 2017-12-07. 
11 Emma Svensson, Skype intervju 2017-12-04. 
12 Mark Iglesias, Personlig intervju i Stockholm 2017-12-07. 
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under de senaste åren har blivit stora, inte genom att släppa album utan genom att vara med 

på spellistor som finns på stora streamingtjänster som Spotify som har cirka 140 miljoner 

användare världen över (ibid). 

 

Molly Brunner13 förklarar att en artist varumärke är idag väldigt viktigt, framför allt är det 

viktigt att en artist lyckas hitta en bra och sann story. Även Andreas Ahlenius14 belyser hur 

viktigt det är för en artists varumärke att ha en starkt och sann story. Brunners och Ahlenius 

konstaterande ligger i linje med Montoya (2002) som talar om hur viktigt det är att ett 

personligt varumärke visar en sann spegelbild av personens karaktär och inte grundar sig på 

lögner. Heijbel (2010) talar också om storytelling och hur det kan höja värdet på produkten, i 

detta fall artisten som varumärke. Dock påpekar författaren att det är viktigt att storyn bygger 

på känslor så att det berör människor emotionellt, som varken Brunner eller Ahlenius lyfter 

fram.  

 

Vidare belyser Molly Brunner15 vikten av att hitta sin “Unique Selling proposition” för att 

dagens konkurrens inom musikbranschen är väldigt hård vilket gör det svårare för en artist att 

tränga sig igenom det enorma utbudet. Något som idag är svårare att göra än för 20 år sedan 

tillägger Brunner. Parment (2015) förklarar att det idag är mycket svårare att tränga sig in i 

marknaden på grund av det ökade utbudet. Detta ökar kravet på att varumärken är 

välprofilierade för att kunna överleva dagens konkurrensintensiva marknad.  

4.2.2 Image & identitet  

Aaker (2010) förklara att det finns olika dimensioner kring ett varumärke där den så kallade 

varumärkesidentiteten står i centrum. Ett varumärkes identitet handlar om hur företaget vill 

uppfattas och vilka associationer de vill väcka. Sammanfattningsvis är identiteten varumärket 

ur sändarperspektiv. Varumärket ur mottagarperspektiv kallas för image, som handlar om hur 

mottagaren uppfattar varumärkets identitet (Amneus, 2011). Brand identity handlar om det 

sättet som varumärket vill bli sedd som medan brand image handlar om hur omvärlden 

faktiskt ser varumärket (Inkbotdesign, 2017).  

 

                                                
13 Molly Brunner, Telefonintervju 2017-12-04. 
14 Andreas Ahlenius, Personlig intervju i Stockholm 2017-12-07. 
15 Molly Brunner, Telefonintervju 2017-12-04. 
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Mark Iglesias16 hävdar att en artist inte behöver utgå ifrån någon viss guide om hur de ska 

agera eller vad de ska säga för att skapa en bra image. Han menar att artisten istället ska vara 

sig själv då personligheten kommer att lysa fram ändå. Kerstin Sjögren17 förklarar att det är 

“viktigt att du som artist får vara du”, att artisten är så lik sin sanna karaktär som möjligt. 

Vidare förklarar hon att artisten måste vara så trovärdig som möjligt för att dagens fans är 

smarta nog att veta när artisten inte är autentisk. Detta kan styrkas med hjälp av Aakers 

(2010) förklaring kring begreppet identitet. Han förklarar att ett varumärkes identitet är likt 

en persons identitet, då båda handlar om att tjäna riktning, syfte och mening. Det är med hjälp 

av svaren på frågor som till exempel; vilka är mina grundvärderingar? Vad står jag för? Hur 

vill jag bli uppfattad?, som ett varumärkes identitet bör konstrueras efter menar han. Iglesias 

och Sjögrens påståenden om identitet överensstämmer med Aakers definition då de alla anser 

att identiteten är konstruerad utifrån artisten eller företaget bakom varumärket och inte av 

fansen eller konsumenterna.  

 

Fridah Jönsson18 anser även att det är viktigt att driva trafik till sina plattformar genom att 

hålla sig i tiden och vara relevant. Är det en viss samhällsfråga som skapat debatt är det 

obligatoriskt att ta ställning kring den typen av frågor förklarar Jönsson. Hon berättar även att 

en artist kan skapa en bra image genom att bry sig om sina fans. Detta påpekar Mårtesson 

(2009) som skriver att det är viktigt att en varumärkesidentitet är tydligt, ha djup, strukturerad 

och koncist så att varumärkets rätta budskap når fram till kunderna. Genom detta kan artisten 

hålla sig både relevant och anses vara relaterbar till fansen. Även Melin (2008) menar att det 

är viktigt att ett varumärke är koncist för att hålla sig relevant med tiden och fansen. Vidare 

förklara Mårtensson (2009) att varumärkets identitet är grunden för all kommunikation i 

företaget. Han menar att vilken roll ett varumärke har i varumärkesportföljen och vilket typ 

av varumärke det är, är relaterat till varumärkets identitet.  

 

Jönsson anser vidare att det är viktigt att ha en dialog och en bra relation till sina fans så att 

det inte blir en envägskommunikation. Detta talar även Runebjörk (2006) om som säger att 

det personliga varumärket handlar främst om din kommunikativa personlighet, då begreppet 

syftar på hur bra du presenterar dig själv och ditt erbjudande. 

                                                
16 Mark Iglesias, Personlig intervju i Stockholm 2017-12-07. 
17 Kerstin Sjögren, Telefonintervju 2017-12-04. 
18 Fridah Jönsson, Telefonintervju 2017-12-07. 
 



 

   (63) 
 

45 

4.3. Marknadsföring - bra och dålig 

4.3.1 Socialt ansvarstagande (CSR) 

Kerstin Sjögren19 tillägger att man som artist får stå för sina handlingar och uttalanden vid 

användandet av kulturell appropriering. Fridah Jönsson20 anser att alla människor på jorden 

har ett ansvar och detta instämmer även Mark Iglesias21 som säger att artister har ett ansvar, 

då de är offentliga personer och det de gör offentligt får de räkna med en risk att förolämpa 

någon. Petra Åkesson22 tycker att artister har ett ansvar om den har många fans. Artisten har 

en skyldighet att göra allt på ett bra sätt, vilket även gäller teamet bakom artisten säger 

Åkesson.  

Vidare menar Åkesson att om en artist har starka åsikter kring någonting, måste denna vara 

beredd att kunna stå inför dem och kunna förmedla sina egna åsikter på det bästa sättet. Detta 

ligger i linje med Biankolos (2013) påståenden om socialt ansvar som offentlig person, när 

det gäller personliga varumärken och offentliga personer har de även ett ansvar, då de har så 

många unga personer som tar efter det de gör och bör därför vara försiktiga med hur de 

framställer sig.  

 

Detta kan även stödjas med hjälp av Christianssons (u.å.) teorier om CRS som innefattar 

bland annat socialt ansvarstagande. Författaren skriver att benämningen syftar på att driva 

verksamheten på ett sätt som kännetecknar en god samhällsmedborgare. Vidare förklarar 

författaren att varje företag har ansvar att se till att inga medarbetare eller kunder känner sig 

diskriminerade eller icke-inkluderade. Grankvist (2012) är inne på samma spår som 

Christiansson (u.å.) som även hävdar att det är viktigt att företag eller andra typer av 

verksamheter tar ställning kring vad de är okej med respektive inte okej med, så att varken 

medarbetare eller kund känner sig missnöjda eller diskriminerad. Även Anastasia (2015) 

skriver om socialt ansvar och etik i marknadsföring som handlar om att företag är ansvariga 

för sina handlingar och dess påverkan på samhället. Hon tar upp problematiken med att 

försöka implementera en etisk marknadsföringsstrategi, exempelvis oansvarig 

marknadsundersökning. Hon menar att felaktig marknadsundersökning och gruppering kan 

                                                
19 Kerstin Sjögren, Telefonintervju 2017-12-04. 
20 Fridah Jönsson, Telefonintervju 2017-12-07. 
21 Mark Iglesias, Personlig intervju i Stockholm 2017-12-07. 
22 Petra Åkesson, Personlig intervju i Stockholm 2017-12-08. 
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bidra till stereotyper som i sin tur leder till oönskade övertygelser och attityder som därmed 

påverkar marknadsbeteendet. Ett konkret exempel på detta kan vara att basera en hel 

reklamkampanj på att alla kvinnor gillar rosa vilket kan bidra till dyra misstag, skriver 

Anastasia (2015).   

4.3.2. “Återuppliva” ett skadat varumärke 

Vid frågan om man kan återuppliva ett skadat varumärke svarade Kerstin Sjögren 23så här; 

 

“Ja, det tror jag bara för att det är artister, däremot funkar det inte på politiker. Man kan 

skylla på annat och använda sin konstnärliga mjukhet för att vinna tillbaka sina fans. Man 

behöver bara en plan till hur man ska återta positionen.” 

 

Molly Brunner24 förklarar att hon skulle se till att artisten ligger lågt under ett tag och tar en 

paus från musiken. “Vill man ha tillbaka artisten kan en djupgrävning i konstnärskapet 

bakom artisten vara aktuellt för att hitta andra talanger som går att jobba med”, säger hon. 

Ett alternativ som Brunner tar upp är att se över om det finns en annan målgrupp som kan 

beröras istället och ta reda på hur man når den på bästa sätt. Emma Svensson25 anser att det 

krävs en offentlig ursäkt och ett erkännande av det man har gjort för att kunna återuppliva sitt 

skadade varumärke, att man förstår problematiken och lär sig av händelsen. Fridah Jönsson26 

svar liknar Svenssons då även hon anser att en uppriktig ursäkt bör göras så stor som möjligt 

för att människor sympatiserar med någon om de insett att den har gjort fel. Lindstrom (2015) 

tar upp ett par tillvägagångssätt för företag att agera efter när en PR kris väl nått företaget och 

deras varumärke står på spel. Första steget handlar om att vara ärlig och erkänna misstaget 

snabbt då det annars kan skapa ytterligare skador på varumärket om ursäkten fördröjs, skriver 

Lindstrom (2015). Alltså ligger både Jönssons och Svenssons konstaterade i linje med 

Lindstroms teori gällande att “återuppliva” ett skadat varumärke.  

 

Haig (2005) förklarar att om personen bakom ett varumärke hamnar i konflikt, gör något 

olagligt eller uttalar sig negativt om sina produkter kan det snabbt uppstå en kris. Detta är 

speciellt i sådana fall där personen är varumärket då personen är varumärkets huvudsakliga 

                                                
23 Kerstin Sjögren, Telefonintervju 2017-12-04. 
24 Molly Brunner, Telefonintervju 2017-12-04. 
25 Emma Svensson, Skype intervju 2017-12-04. 
26 Fridah Jönsson, Telefonintervju 2017-12-07. 
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ambassadör. Vidare påpekar Haig (2005) att vid dessa typer av kriser är det viktigt att vara 

öppen och erkänna sitt misstag för att inte göra situationen värre. Oftast kan det ta flera år att 

bygga upp ett förtroende hos sina kunder samtidigt som det kan förstöras genom ett par ord 

eller handlingar, därför är det viktigt att tänka innan du talar betonar författaren.  

 

4.4. Effekter av kulturell appropriering  

4.4.1 Effekter på artisters varumärke och image  

Molly Brunner27 anser att en känd artist försäljningssiffror eller “clicks per place” inte 

påverkas märkbart om artisten skulle hamna i blåsväder på grund av användandet av kulturell 

appropriering. Brunner förklarar vidare att; “all PR är bra PR”. Hon menar att det kan ha en 

positiv effekt på artisten då hen blir uppmärksammad och omtalad i median när artisten 

klantar sig. Alltså menar Brunner att det troligtvis inte kommer att ha en ekonomisk påverkan 

på den kända artisten då varumärket är starkt. Detta styrks av Parment (2015b) som påstår att 

starka varumärken inte påverkas av negativ publicitet på samma sätt som svaga varumärken 

på grund av att starka varumärken är till sin natur stabila. Däremot säger Brunner att det 

artisten senare kommer att ha svårt att framstå som seriös förebild eller kunna bedriva nya 

politiska frågor i framtiden. Även detta kan styrkas med hjälp av Parment (2015) som 

tillägger att varumärken naturligtvis skadas av negativ publicitet men dess attraktivitet 

försvinner inte. Lindstrom (2015) håller inte med då han anser att det inte finns varumärken 

som kan överleva en kris, han menar att det inte spelar någon roll om varumärket är stark 

eller kundlojaliteten är hög. Detta för att varumärken inte kan vara immuna för PR kriser 

menar han.   

 

Enligt Molly Brunner är det farligare att begå misstag ju mindre och oetablerade artisten är. 

Detta håller inte Emma Svensson28 med om, utan hon anser att det har en större påverkan på 

större artister för att de har mycket mer publicitet. Fridah Jönsson29 anser att det skapar en 

mindre storm om artisten är oetablerad, däremot säger hon att stormen blir allvarligare för en 

mindre etablerad artist då det är lättare att nå just den artisten och ställa den till svars. Hon 

menar att det får en större inverkan på en mindre artist i jämförelse med en större artist. Detta 
                                                
27 Molly Brunner, Telefonintervju 2017-12-04. 
28 Emma Svensson, Skypeintervju 2017-12-04. 
29 Fridah Jönsson, Telefonintervju 2017-12-07. 
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kan stödjas med hjälp av Parments (2015a) teori då han anser att starka varumärken består av 

en kombination av stabilitet och hög efterfrågan som leder till långsiktig överlevnad och 

lönsamhet. Han menar alltså att misstag inte skulle påverka starka varumärken på samma sätt 

som svaga varumärken, då starka varumärken redan byggt upp sin kundbas och etablerat sig 

på marknaden. Detta kan även stödjas med hjälp av Aakers (2010) teori om kundlojalitet, där 

han påstår att lojala kunder skapar ett sorts skyddsnät som garanterar att företaget får en 

inkomst vid exempelvis negativ publicitet.  

 

Jönssons30 påstående om att effekten är allvarligare för en mindre artist kan stödjas med hjälp 

av Frankelius, Norrman och Parment (2015) teori kring svaga varumärken. Författarna 

definierar ett svagt varumärke som att det inte står fast vid sina löften samt lever inte upp till 

kunders förväntningar. Då svaga varumärken har många brister och oklarhet kring identiteten 

och strategier kan de få en stor och allvarlig effekt vid negativ publicitet då de redan har en 

ostabil grund.  

 

4.4.2 Effekter på samhället  

 

Tina Misaghi31 förklarar att artisters användande av kulturell appropriering i musikbranschen 

kan beror på mer än bara okunskap, nämligen strukturer i samhället som ligger långt bak i 

lyssnarna. Hon anser att problemet ligger mycket djupare i människans historia och inte bara 

i de enskilda händelserna. Vidare säger Misaghi; 

 

 “Det här går in på individnivå, om människor som jobbar på bolag inte har kunskap, 

kommer dom inte heller reflektera över det här överhuvudtaget. Det är så mycket större än 

oss själva.” 

  
Misaghis konstaterande ligger i linje med Francis & Imani (2017), Bajric (2015) och Okafor 

(2013) som alla talar om att kulturell appropriering har djupa spår i våra historieböcker. 

Francis & Imani (2017) talar om de tydliga kopplingar som finns till bland annat kolonialism, 

imperialism, vit makt. Bajric (2015) skriver att att kolonialism och kapitalism är 

                                                
30 Fridah Jönsson, Telefonintervju 2017-12-07. 
31 Tina Misaghi, Personlig intervju 2017-12-08. 
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mekanismerna bakom kulturell appropriering. Okafor (2013) menar att kulturell 

appropriering är en modern typ av kolonialism, som bygger på samma grunder som när 

koloniserade länder förlorade delar av sina kulturer och arv.  

 

Petra Åkesson32 anser att artisters användande av kulturell appropriering kan ha en enorm 

påverkan på kulturen som approprieras. Hon säger att det kan kännas konstigt för 

medlemmarna vars kultur approprieras av en artist, att någon annan ska komma och göra ens 

kultur mer synlig. Detta kan stödjas med hjälp av Florio (2016) som anser att det inte enbart 

har en påverkan på kulturen och dess medlemmar men att det även lämnar spår hos alla 

människor, vare sig de inser det eller inte. Författaren lyfter fram att det förevigar 

värderingarna av vit kolonialism, det vill säga att kulturell appropriering håller tillbaka hela 

vårt samhälle från att kunna röra oss framåt, istället är vi fortfarande inte långt ifrån vårt 

koloniala förflutna. Han påpekar även att det distraherar oss från hur mycket de kulturerna 

som beslagtas fortfarande marginaliseras och förtrycks i samhället. Florio (2016) menar att 

många inte förstår hur orättvist det är att människor fetischerar aspekter av olika kulturer men 

bryr sig inte alls över de systematiska förtrycken som dessa individer lever med dagligen. 

Vidare belyser författaren att det förhindrar oss från lärandet av den sanna innebörden av 

kulturellt utbyte. Om vi fortsätter att låta artister att förminska kulturer med en enorm 

innebörd för många människor, (som vita människor invaderade och kolonialiserade för inte 

så länge sedan) så lär vi aldrig nästa generation vad det egentligen innebär att uppskatta och 

andra kulturer på ett respektfullt sätt, påstår Florio (2016). Författaren lyfter även fram att det 

uppmuntrar människor till att objektifiera och fetischera människor när minoriteter endast ses 

som sexuella och exotiska varelser, som i längden lämnar det ett budskap till nästa generation 

att minoriteter inte förtjänar att bli behandlade som människor.  

 

                                                
32 Petra Åkesson, Personlig intervju i Stockholm 2017-12-08. 
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5. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera studiens slutsatser som uppkommit ur det 

tidigare kapitlet, analysen. Inledningsvist presenteras de mönster och tendenser som 

genomträngt studien. Fortsättningsvis kommer studiens forskningsfrågor och syfte att 

besvaras. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning av studien. 

 
 

5.1 Tendenser och mönster 

Vi är medvetna om att detta är ett kvalitativt arbete men vi har sett kvantitativa 

återkommande tendenser och mönster genom arbetets gång. Ett mönster som vi bevittnat 

under våra intervjuer är att medvetenheten kring ordet kulturell appropriering inte är stor. 

Dock krävdes det endast en kort förklaring av begreppet för att intervjupersonernas klockor 

skulle ringa. Det mönster vi sett är att medvetenhet av ordet inte är stort, men alla känner igen 

det när en förklaring har gett. Detta betyder att de känner igen fenomenet med en annan term. 

Innan intervjuerna var vi väldigt oroliga att inte tillräckligt många skulle vara bekanta med 

begreppet kulturell appropriering och dess innebörd. Detta skulle då betyda att vi var tvungna 

att byta ämne då vår empiri skulle brista. Mirakulöst fick vi en överraskning då alla 

intervjupersoner kände till fenomenets definition.  

 

5.2 Besvarande av forskningsfrågor 

1. På vilka olika sätt kan kulturell appropriering förekomma inom musikbranschen? 

 

Med utgångspunkt från vår analys kan vi se att det finns olika sätt som kulturell appropriering 

kan förekomma inom musikbranschen. Olika typer av fall har tagits upp, både utifrån vår 

teoretiska insamling som vårt empiriska. Kulturell appropriering har sedan tidigare år kunnat 

gestalta sig inom vissa typer av genrer, men även i mer subtila kontext, där en artist 

exempelvis har en annan kulturs symbol på sitt egna skivomslag. Vi har även sett att kulturell 

appropriering sker väldigt ofta och mycket i musikbranschen. Vår studie har lett fram till 
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slutsatsen att kulturell appropriering förekommer oftast på ett sätt som grundar sig i okunskap 

av utövaren. Petra Åkesson förklarar att musik är en konstform, där människor uttrycker sig 

genom sina verk. Att veta vad som är rätt eller fel kan då vara väldigt svårt att avgöra, då det 

handlar om att få uttrycka sig som artist genom den konstformen man själv brinner för. 

Artister kan välja att använda sig utav olika kulturers attributer för att de anser att det 

uppfyller något de själva vill uttrycka. Däremot kan detta bli väldigt missvisande, och en 

kultur kan approprieras då artisten i själva verket inte alls vet vad detta attribut egentligen står 

för. Att en artist väljer att exempelvis använda traditionella kläder från Kina, styla sig med en 

huvudbonad som tillhörde de amerikanska urinvånarna eller något annat dylikt, kan i själva 

verket vara för att det anser det vara fint och helt enkelt vill kunna använda sig utav det i 

deras artisteri.   

 

Detta leder oss vidare in på vår studie och fram till slutsatsen att kulturell appropriering sker 

på ett sätt där kunskapen kring skillnaderna mellan stöld och utbyte inte är stor. Det är med 

okunskap kring kulturellt utbyte som kulturell appropriering sker. Kulturellt utbyte anses vara 

ett respektfullt sätt att använda attributer och symboler från en kultur som utövaren inte 

tillhör själv. Något annat vi kommit fram till är att kontext och sammanhang har en stor 

betydelse för vad som anses vara ett respektfullt sätt att använda något ur en kultur som en 

själv inte tillhör. Flera gånger används attributer ur en kultur i fel kontext och sammanhang 

som i sin tur leder till kulturell appropriering. Avslutningsvis har vår studie dessutom kommit 

fram till slutsatsen att object och content kulturell appropriering är det sättet som används 

mest inom musikbranschen, alltså att artister använder sig av antingen ett fysisk eller 

immateriell attribut.  

 

Ett annat mönster vi observerade var att kulturell appropriering haft en lång historia med en 

lång rad av tidigare händelser både inom musikbranschen men även i samhället.   

 

2. Vilka effekter kan kulturell appropriering ha på en artist varumärke och image? 
 

Det har framkommit att kulturell appropriering kan ha olika effekter på en artist varumärke 

och image, då det beror på hur etablerad artisten är samt hur stor andel av lojala fans artisten 

har. En etablerad artist med en stor andel lojala fans påverkas mindre till skillnad från en 

oetablerad artist med en liten andel lojala fans, anser Molly Brunner. Vi har uppmärksammat 
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att effekterna blivit större och allvarliga på en mindre artist då de är mer beroende av sina 

fans i början av karriären. Detta kan bero på att en etablerad artist har lyckats skapa sig ett 

starkt varumärke. 

 

Ett starkt varumärke har under lång tid byggt upp en stark position i marknaden och som följd 

bidrar det även till en stor andel lojala kunder. Dessa lojala kunder är med större sannolikhet 

beredda att förlåta varumärket vid negativ publicitet på grund av den relationen som byggs 

upp genom åren (Parment, 2015a). Det fungerar på samma sätt inom musikbranschen 

gällande relationen mellan artist och fans. När en känd artist med lojala fans hamnar i 

blåsväder, blir effekterna av detta inte stora för varken artisten eller fansen. Däremot om 

artisten inte har etablerat sig tillräckligt så kan effekten bli väldigt stor och allvarlig då en 

mindre artist är väldigt beroende av sin fanbase. Som en oetablerad artist, är det väsentligt att 

försöka bygga upp sitt varumärke och image för att på så sätt även skapa sig en större skara 

av fans. Ett starkt varumärke genererar fler fans som lättare kan se förbi på en artist felaktiga 

agerande, då en viss typ av lojalitet råder gentemot artisten. Likaså kan detta även 

uppmärksammas av en mindre fanbase när det handlar om en oetablerad artist.  

 

I och med att Parment (2015b) anser att varumärke idag är ett överlevnadskriterium på grund 

av den konkurrensintensiva marknad som finns idag betyder det att en artists varumärke är 

oerhört viktigt och bör därför se till att inte associeras med negativ publicitet. Med detta sagt 

kan en slutsats dras kring effekterna kulturell appropriering kan ha på en artist varumärke och 

image, då användandet bidrar till allvarliga och stora konsekvenser för oetablerade artister 

som påverkar deras position på marknaden.  
 

Genom arbetets gång har vi även lagt märke till att intervjupersonerna ansett att kända artister 

med en stor fanbase inte påverkas lika mycket av negativ publicitet i jämförelse med 

oetablerade artister. Denna tendens var något vi var förvånade över.  

5.3 Besvarande av syfte 

Syfte: Vårt syfte är att undersöka kulturell appropriering inom musikbranschen och vilka 

effekter det kan ge för en artist ur ett varumärkesperspektiv.  
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Utifrån vår analys har vi kunnat konstatera att kulturell appropriering sker väldigt frekvent 

och i en stor grad i musikbranschen. Med utgångspunkt från de tendenser vi har sett och 

besvarandet av forskningsfrågor, kan vi även konstatera att kulturell appropriering ofta sker 

på grund av att artisten i fråga inte är medveten om det. En stor okunskap råder kring 

appropriering, eftersom det i dagens läge inte är någon stor medvetenhet kring området. Även 

gränserna mellan när en kultur approprieras och när ett utbyte sker kan vara minimal. Vad 

som slutligen skiljer dessa åt är hur artisten använder sig av en kulturs olika symboler eller 

attributer samt i vilken kontext.  

 

Vi kan utifrån vår studie vidare notera hur en artists varumärke och image påverkas av 

kulturell appropriering beror på etableringen och storleken av lojala fans artisten har. Vi har 

därför kommit fram till liknande slutsatser som i forskningsfråga två, att en mindre artist får 

större och allvarligare effekter på grund av artistens ostabilitet på marknaden.  

 

Vår slutgiltiga slutsats av arbetets resultat kan presenteras på liknanden sätt; det råder en stor 

okunskap och omedvetenhet kring både begreppet kulturell appropriering men även om hur 

man utför detta på ett respektfullt sätt, det vill säga genom ett kulturellt utbyte. Till största del 

framkommer kulturell appropriering inom musikbranschen på grund av att kulturens särdrag 

används utanför dess vanliga kontext och sammanhang som bidrar till att det anses som 

respektlöst. Samtidigt suddas den ursprungliga meningen ur särdragen och minimeras när 

personer som inte tillhör just den kulturen utövar dessa. Med hjälp av studiens resultat har vi 

tydligt kunnat uppmärksamma de konsekvenser kulturell appropriering har på samhället. De 

konsekvenserna vi lagt märket till är att minoritetsgrupper ytterligare förtrycks och 

marginaliseras i samhället. Dessa konsekvenser anser vi är problematiska då 

minoritetsgrupper berövas på sin kulturella egendom och förhindrar vårt samhälle att gå 

framåt.  
 

Intervjudeltagarna har ansett att fenomenet är väldigt intressant och att det krävs en större 

kunskap kring det inom musikbranschen, då det händer så ofta och mycket på just den 

plattformen. Vi har kunnat lägga märke till att vidare forskning kring ämnet är av stort behov 

för både artister och skivbolag så väl som musikbranschen i helhet.  
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5.4 Praktisk och teoretisk betydelse 

De praktiska implikationer som läsaren utifrån vår studie kan ta lärdom av handlar om den 

kunskap och medveten som bör finnas kring ämnet. Kulturell appropriering är naturligtvis 

inte enbart artisterna fel men även teamet och skivbolaget bakom bör kunna säga till när det 

sker på fel sätt. Dessa praktiska implikationer kan vara till nytta för skivbolag och andra typer 

av verksamheter som står bakom artisten för att öka deras medvetenhet och kunskap kring 

ämnet. Främst på grund av att artisten representerar skivbolaget bakom och alla typer av 

negativ publicitet påverkar även skivbolaget. Slutligen kan även artister dra nytta från vårt 

arbete då fel användning av kulturell appropriering kan leda till långa och allvarliga 

konsekvenser i längden.  

 

Efter utförandet av denna studie har vi lagt märke till följande bristande forskning kring vårt 

ämne samt förslag på vidare forskning; 

 

• På grund av den globaliserade världen vi lever i, där all information är lättillgängligt 

och avståndet minskar medan utbyte av kulturer ökar ser vi att gränsen mellan 

kulturell appropriering och kulturellt utbyte blir allt mer subtil. Detta har haft en 

påverkan på den teoretiska samt empiriska delen. Vidare forskning kan göras med 

globalisering som nyckelbegrepp. 
 

• Då artister kan göra genombrott utan ett stark varumärke och på sådant sätt inte 

påverkas av negativ publicitet, kan vidare studier göras kring artister utan 

varumärken.  
 

5.5 Förslag på vidare forskning  

Under vår forskningsprocess har vi funnit att kulturell appropriering är något som börjar 

uppmärksammas mer och mer. Detta ser vi som något positivt, då mycket av det vi har tagit 

fram i vår slutsats grundar sig i att artister och människor i allmänhet bär på en viss okunskap 

inom ämnet. Man ser inte definitionen lika tydligt som när man lägger in det i en kontext, 

något vi märkte med våra intervjupersoner när vi pratade om kulturell appropriering och om 

de visste vad det var. Vi ser att denna okunskap växer sig mindre på sociala medier och 

plattformar där människor kan prata fritt och dela sina åsikter. Exempel på att kulturell 
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appropriering sker i musik-, nöjes- och även modebranschen tas upp och diskuteras, vilket 

bidrar till en rätt riktning enligt oss själva. Att kunna uppmärksamma detta i fler 

verksamheter är något vi hade varit intresserade av att se i framtiden. Vidare forskning kring 

kulturell appropriering hade därav varit av intresse, för att på så sätt kunna analysera hur det 

sker i andra verksamheter som rör olika varumärken och vidare kunna öka medvetenheten på 

olika arbetsmiljöer.    
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Bilagor 

1. Intervjufrågor  

Intervjupersonen börjar med en kort presentation om sig själv och vad hen jobbar med.  

• Kulturell appropriering och dess avbildning 

1.  Har du hört talas om begreppet kulturell appropriering förut? Om ja, i vilket 

sammanhang?  

2. Tycker du att det sker ofta i musikbranschen?  

3. Varför tror du en artist använder sig av andra kulturers symboler?  

4. Är det en marknadsföringsstrategi för att väcka uppmärksamhet?  

• Artistens varumärke och image 

5. Hur viktigt anser du att en artist varumärke är i dagens musikbransch? 

6. När man är med och utvecklar en artists varumärke, vilka aspekter spelar roll 

inom utformningen? 

7. Vad får och får inte artisten göra/säga för att inte skapa en dålig bild av sitt varumärke? 

• Marknadsföring - bra eller dålig 

8. Anser du att artister har ett ansvar för att inte föra vidare en felaktig bild av en viss kultur? 

9. Har skivbolaget eller teamet bakom artisten ett ansvar?  

10. Har artister ett ansvar att vara “socialt medvetna”?  

11. Hypotetiskt sätt, om du arbetade med en artist vars image hade blivit skadat av att ha 

använt sig utav kulturell appropriering. Kan en artist “komma tillbaka” efter en sådan 

händelse? 

12. Hur hade du gått tillväga PR/marknadsföringsmässigt? 

• Effekter, konsekvenser och påverkan  

13. Kollar man på artister som till exempel Miley Cyrus, Iggy Azelea och Katy Perry så 

använder de sig väldigt mycket av andra kulturer i deras artisteri, tror du det påverkar deras 

image och varumärke fastän att det är så kända och stora i musikvärlden?  

14. Skulle det ha samma påverkan om artisten är oetablerad/har en mindre fanbase?  
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15. Om en artist använder sig av kulturell appropriering vad tro du det lämnar för budskap till 

artistens fans?  

16. Tror du att det kan bidra till konsekvenser för just den kulturen och de som tillhör den? 

Om ja, på vilket sätt?  

17. Enligt dig, tror du det finns ett sätt att använda en kultur man inte tillhör i sitt artisteri 

utan att det bidrar till en felaktig bild av kulturen som används? 

 

 

 

 

 

2. Modeller 

 
  
Figur 1. Kapferers ”Brand Identity Prism”. Bildkälla: Comindwork.com (2018) 
 
 


