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Abstract 

This research will study cultural appropriation that is presentable in 2010th music videos by 

famous artists/bands like Coldplay, Beyoncé, Lana Del Rey, No Doubt and Iggy Azalea. The 

term cultural appropriation is about the taking over of practices, artistic forms or themes from 

usually a minority culture. The focus will lay on two different cultures, Indian culture and 

Native American culture. I will with the help of researchers like Erich Hatala Matthes and 

James. O Young argue the harms of cultural appropriation, where I will include bell hooks to 

supports my arguments. My task will also be to enlighten the common behavior traits that show 

occurring cultural appropriation in music videos. Deeply analysis of these music videos will 

help me reach my concluded arguments about the harms of cultural appropriation. Every music 

video will focus on three concepts and they are, romanticization, sexualization and 

exotification. With tracing these concepts, I will argue the differences of the cultural 

appropriation Indian culture and Native American culture experiences.  
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1.0 Inledning 

“Immature poets imitate; mature poets steal; bad poets deface what they take, and good poets 

make it into something better, or at least something different.” 

Citatet är från T.S Eliots The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism, där författaren 

beskrev sina känslor inför de artister som stjäl, ett ämne som var aktuellt under tiden då boken 

skrevs. Under denna period levde artister enbart på sitt erkännande och av denna anledning var 

det viktigt att den konst som skapades var originell. Med tiden har omfattande lagar om 

kopieringsrätt inrättats som hjälper artisten få ett erkännande, dock tillämpas dessa lagar inte 

på kultur.  

Denna studie kommer att behandla kulturell appropriering, ett relativt gammalt begrepp som 

har börjat användas också inom den estetiska kulturvärlden, speciellt inom konst och musik. 

Kulturell appropriering (cultural appropriation) innebär att individer eller företag hänsynslöst 

använder sig av attribut som associeras med andra kulturer, oftast förtryckta minoritetsgrupper 

(Nationalencyklopedin). 

Konstverk och musikaliska stycken är dock bara en av många objekt som kan approprieras: 

mänskliga kvarlevor, arkeologiska fynd, antropologisk information, vetenskaplig kunskap, 

genetisk material, land och tro är några av många andra.  (Young 2010 s.2)  

Kända artister som Beyoncé, Coldplay, Lana del Rey, Iggy Azalea och bandet No Doubt är 

några av många artister, som använt sig av kulturella symboler och kulturell klädsel i sina 

musikvideors. Det är musikvideos av dessa artister som kommer att analyseras i min uppsats 

för att skapa en förståelse kring problematiken med kulturell appropriering och hur dessa 

artister använder sig av andra kulturer. Denna studie kommer fokusera på den indiska och 

amerikanska urbefolkningens kultur eftersom dessa kulturer approprieras tydligast bland dessa 

artister.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kulturell appropriering och att presentera och beskriva 

problematiken med att missbruka och använda sig av en kultur som inte är ens egen utifrån en 

analys av samtida musikvideos. Studien fokuserar främst på den visuella delen av musikvideon 
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men inkluderar även ljudet och uppbyggnaden av musikvideon. Detta för att undersöka ifall 

detta påverkar den visuella delen.  

Mina frågeställningar är följande: 

 Hur använder sig kända popartister av den amerikanska urbefolkningens kultur i 

musikvideos? 

 Hur använder sig kända popartister av indisk kultur i musikvideos? 

 Vilka möjliga följder kan påträffa vid användningen av symboler och kläder i konst från 

en kultur som artisten själv inte är en del av? 

 

1.2 Bakgrund 

För att förstå kulturell appropriering är det viktigt att förstå vad begreppet kultur innebär. Ett 

svårdefinierat begrepp på grund av att ordet ”kultur” oftast är en del av ett annat ord, vars 

innebörd definieras av dess helhet. Ett exempel på detta är att begreppet matkultur inte har 

samma innebörd som begreppet barnkultur. Detta på grund av att definitionen av kultur varierar 

beroende på det andra ordet i dess sammanhang (i detta exempel; mat och barn). 

Johan Fornäs lyfter dock i sin bok ”Kultur” fyra huvudgrupper under vilka alla andra 

kulturbegrepp infaller. Fornäs nämner dessutom att varje huvudgrupp för med sig en speciell 

förståelse av vad som menas med begreppet ”kultur” (2013, s. 12). 

1. Ontologiska kulturbegreppet stod i början för odling. Ett sätt att skilja på det människan 

har skapat (kultur) och det som existerar utan den mänskliga påverkan (natur). 

Begreppet kan påstås vara ett annat ord för samhälle och civilisation (Fornäs, 2013, s. 

12). 

 

2. Antropologiska kulturbegreppet syftar på ”kultur” i plural (kulturer). kulturbegreppet 

är bundet till nationer och tidsperioder, även olika sociala grupper inom ett land 

(Fornäs, 2013, s.18). 

 

3. Estetiska  kulturbegreppet handlar om intellektuella praktiker, specifikt de estetiska 

verken. Inom begreppet ses litteratur, konst, musik, teater, film och många fler 

konstarter som något kulturellt (Fornäs, 2013, s.23)  
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4. Hermeneutiska kulturbegreppet kom till under 1900-talet och definierar den kultur som 

ger mening åt praktiker. Dessa praktiker kan kräva en förklaring för att dess innebörd 

ska vara begripligt. Begreppet användes en hel del av filosofer, antropologer och 

kulturforskare, för att kunna knyta ihop det vardagspråkliga begreppsbruket med hjälp 

av  analytiska och teoretiska metoder (Fornäs, 2013, s. 29). 

 

Begreppet essentialism, diskuteras i denna studie och dess innebörd definieras därför här. 

Ursprungligen kommer begreppet från ordet ”essens” som Aristoteles skriver om i boken 

Metafysik. Essens förklaras i boken som något individuellt men är även något generellt, vilket 

gör det tillgängligt för vetenskapen. En essens kan förklaras som dess väsen eller dess natur. 

Ett tings former utgör exempelvis tingets essens, det vill säga ett tings egenskaper. Det finns 

nödvändiga egenskaper som krävs för att ett ting ska förbli det tinget är och det finns tillfälliga 

egenskaper, som kan försvinna eller förändras men ändå förblir tinget vad det är. (Nordin 2015 

s.112). Kulturell essentialism syftar däremot på de kriterier (kan innefatta: levnadssätt, 

intressen, moraliska och politiska åsikter, värderingar och utseendeskrav) som sätts upp av en 

kultur och som tillhörande medlemmar måste uppfylla för att vara en del av kulturen. Uppfylls 

inte dessa krav riskerar en medlem att hamna utanför den egna kulturen (Matthes, 2016, s. 355). 

”Guldåldern” för musikvideos sägs vara under 1985 till 1996. Musikvideos var ett viktigt medel 

för marknadsföringen av låtar och av den anledningen integrerades musikvideon in i 

skivbolagens produktionssystem. Musikvideobranschen har dock haft sina upp och nedgångar. 

Under sena 1990-talet började musikkanaler satsa på underhållande program och serier, samt 

att illegala fildelningen tog fart vilket resulterade i stora ekonomiska förluster (Edmond, 2012, 

s.306). 

Med webbplatser som Youtube, MySpace och andra populära videosidor, fick musikvideos 

tillbaka sin popularitet och integrerades därför snabbt  i sociala medier. Dessa videosidor gjorde 

det dessutom möjligt för ”tittarna” att inse dess popularitet. Detta med hjälp av antalet visningar 

och gillningar från övriga ”tittare”. Dessutom uppstod möjligheten att dela videon på andra 

sociala medier vilket underlättade dess spridning. På Youtube, en webbsida med flera hundra 

tusen visningar om dagen, är musikvideo genren den mest förekommande. Tack vare 

utvecklingen av teknologin och sociala medier har musikvideors blivit ett populärt konstnärligt 

uttryck som artister och lyssnare värdesätter (Edmond 2012, s.307). 
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Youtube skapades den 14 februari, 2005 med syftet att alla användare ska ha smidig och öppen 

tillgång till information och att deras videos ska kunna användas i utbildningssyfte. Detta  för 

att skapa förståelse och dokumentera händelser i världen, små som stora. Youtube står bland 

annat för yttrandefrihet, där alla ska kunna uttrycka sig och dela med sig av sina åsikter för att 

på detta sätt skapa en samhörighet där människor från hela världen ska kunna hitta sin plats. 

Dessutom stödjer de privatpersoner till att bland annat skapa företag med hjälp av deras 

webbplats utan några större hinder (Youtube, 2017). 

 

1.3 Avgränsningar 

Detta studium är avgränsat till fyra olika musikvideors, två videos som tar sig an den indiska 

kulturen och två videos som fokuserar på den amerikanska ursprungsbefolkningens kultur. 

Detta innebär att enbart dessa två kulturer inkluderas i avhandlingen, för att analysen inte ska 

bli allt för omfattande. På detta sätt kan mer konkreta beskrivningar och analyser framställas. 

Dessa musikvideors är inte äldre än 2010-talet och artisterna i videorna, är några av dagens 

mest kända artister/band. 

 

2.0 Tidigare forskning 

2.1 Love, Hate and Culture Wars 

Professorn i juridik och antropologi Olufunimilayo B. Arewa (2017) tog upp i en artikel aktuella 

diskussioner om hur individer kan använda sig av andras kulturer för att reproducera de 

pågående systematiska förtrycken, som samhället erhåller. Arewa diskuterar i sin text hur 

kulturell appropriering är ett svårfångat fenomen och hur det påverkar andra kulturella 

diskussioner som till exempel kulturella blandningar, kulturell hybriditet, auktoritet och ägande 

av kultur. Det finns därmed undantag gällande användning av andra kulturella verk som inte 

tillhör den egna kulturen. Detta eftersom kulturer kan komma i kontakt med varandra och därför 

är sammanhanget viktigt att inkludera när det talas om kulturell appropriering. Författaren 

nämner bland annat det faktum att kultur är ett utbrett fenomen, som har förmågan att sprida 

sig och blandas (Arewa, 2017).  

Arewa (2017) nämner även att många är likgiltiga till kulturell appropriering och ser inte detta 

som något större problem, utan snarare en överdrift. Arewa skriver även om sina egna 
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erfarenheter där hon har funnit kärlek för andra kulturer, som hon sedan försökt ta del av. Det 

var då Arewa insåg hur lätt det är att appropriera en kultur, även då individen i fråga egentligen 

enbart vill visa uppskattning. Individen glömmer dock här att ta hänsyn till vissa faktorer, som 

eventuellt blir respektlösa mot folket i den kulturen.  

Avslutningsvist tar Arewa (2017) upp att den digitala världen i själva kan verket hjälpa 

allmänheten få en förståelse över hur andra kulturer fungerar. Dock kan detta faktum också 

göra det lättare för individer att appropriera kulturer, som de inte sett med egna ögon.  

 

2.2 Cultural appropriation and the arts 

Filosofen James O. Young (2010) är en av få författare som skrivit omfattande böcker om 

kulturell appropriering och konstfilosofi. I boken Cultural Appropriation and The Arts 

kombinerar Young dessa två fenomenen. Young börjar med att nämna att texten kommer 

uppfattas som kontroversiell, eftersom den lär framstå som okänslig mot marginaliserade 

kulturer. Detta på grund av att Young argumenterar för kulturell appropriering inom konsten. 

Young förnekar inte det faktum att stöld och förvrängningar av kulturer förekommer, däremot 

anser Young att kulturell appropriering emellanåt kan vara god för konsten, på grund av dess 

bidrag till större kreativitet.  

Betydande litteratur om kulturell appropriering finns. Däremot finns det inte många som frågar 

sig vilka moraliska och estetiska fel som förekommer genom en reflektion av kulturell 

appropriering. Genom att enbart hålla sig till kulturell appropriering utav konst undviker 

författarenen därigenom svårsvarade frågor som skulle utsträcka sig till andra filosofiska frågor 

(Young, 2010, s.3). 

Young (2010, s.4) skiljer på två sorters approprieringar inom konst. Den första fokuserar på när 

en artist stjäl ett koncept och motiv som används av andra kulturer. Young förklarar här att även 

då verket inte är en kopia av ursprungsverket och ursprungsidén härstammar från  artistenen 

själv,  kan verket vara en imitation av andra kulturella verk.  Ett exempel på detta är när vissa 

musikstilar som har sitt ursprung i en marginaliserad kultur av andra icke tillhörande 

medlemmar. Andra sättet en appropriation kan ske är då ett verk som producerats av artister 

tillhörande ursprungskulturen används i andra miljöer än dess egna. Exempelvis om ett museum 

i en västerländsk stad har värdefulla kulturella verk som egentligen tillhör ett annat land. 

(Young, 2010, s4) 
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Young (2010) anser dock att all appropriering som görs utav konstnärer  inte alltid är  kulturellt 

laddat. Detta eftersom att det nästan är givet för en konstnär att inspireras av andra metoder och 

tekniker. Det finns till exempel en postmodern metod som innebär att konstnärer använder sig 

av andras verk utan att anklagas för stöld. Denna metod förekommer många gånger i den 

moderna konsten där en konstnär förslagsvis tar ett gammalt känt konstverk, drar ett svart streck 

över det och omvandlar den på så sätt till sin egen kreation. Detta anser Young inte är 

appropriering utan bara ett sätt att behandla och använda sig av konst. Youngs största fokus 

ligger i den kulturella approprieringen där det handlar om grupper utanför andra kulturer. 

 

2.3 Representationer av amerikanska urbefolkningen 

Debra Merskin (2014) utforskar i sin studie den oföränderliga stereotypiska representationen 

av den amerikanska urbefolkningen som varumärken och ställer krav på förändring inom 

representationsetiken. Merskin nämner även neutraliteten som uppstått kring 

varumärkesstämplingen och förtydligar att mottagarna inte reagerar på dessa 

felrepresentationer vilket är ett tydligt exempel på vardagsrasism. Tidigare studier kring detta 

ämne har utgått från ett kolonialt perspektiv vilket inte förmedlat en rättvis bild av denna 

vardagsrasism.  

 

3.0 Teori 

3.1 Kulturell appropriering 

Kulturell appropriering syns tydligt i många konstarter, t.ex. jazz och blues från den afro-

amerikanska kulturen, Picassos motiv från den afrikansk bildkonst eller klädseln från den 

amerikanska urbefolkningen i filmer; trots det har filosofer knappt uppmärksammat fenomenet 

(Matthes, 2016, s.344). 

Filosofi professorn Erich Hatala Matthes (Wellesley, u.å.), som främst studerar moraliska och 

politiska frågor gällande kulturella arv, konst och miljöer vill i sin avhandling Cultural 

Appropriation without Cultural Essentialism undersöka om det finns moraliska fel med 

kulturell appropriering inom kons och ställer därför detta emot kulturell essentialismen.  

För att allmänheten ska förstå sig på det skadliga med kulturell appropriering,  gör Matthes ett 

ingripande i den filosofiska litteraturen,  genom att jämföra och föra en dialog mellan 
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litteraturen om kulturell appropriering och senaste filosofiska verken om skadliga anförande 

epistemologiska orättvisor (Matthes, 2016, s.345). 

Matthes (2016, s. 347) går sedan vidare med att utforska de moraliska invändningarna gällande 

kulturell appropriering. De moraliska invändningarna är sig lika bland flera teoretiker och det 

generella påståendet är att det enbart är ett moraliskt fel när medlemmar från den dominanta 

kulturen tar efter en av de marginaliserade kulturerna.  Inga av dessa teoretiker skulle däremot 

påstå att en medlem från urbefolkningens kultur gjorde ett moraliskt fel om dessa använde sig 

av västerländska konstnärliga motiv. Detta bland annat för att folket från den amerikanska 

urbefolkningen har varit och är än idag förtrycka, vilket tar ifrån dem makten att med hjälp av 

konsten dominera i ett samhälle. En konstnärlig praktik som länge utövats av konstnärer i 

västerländska kulturer. Dessutom kan approprieringen av västerländska kulturen vara en 

indirekt assimilation av urbefolkningen, det vill säga hoppet om att bli accepterade i samhället  

Dessa invändningar är vad som skiljer individerna som tillhör kulturen från dem som inte tillhör 

kulturen. Matthes (2016, s. 346) lyfter dock att om appropriering förbjuds helt och hållet kan 

istället det motsatta problemet uppstå. Som många forskare tidigare påstått har därmed dessa 

åtskillnader en tendens att falla för den skadliga kulturella essentialismen. Det som är skadligt 

med kulturell appropriering är lika skadligt med kulturell essentialism. Även om flera forskare 

har uppmärksammat det här problemet har de inte funnits en lämplig lösning. Matthes’ syfte är 

därmed att finna lösningen för kulturell appropriering utan att denna ska komma i kontakt med 

kulturell essentialism. 

 

3.2 Reel to real 

Filmer som används i ett pedagogiskt syfte är oftast noggrant utvalda och i linje med läroplanen. 

Något som dock inte tänks på är att även filmer för nöjets skull, kan inneha ett pedagogiskt 

syfte, trotts att de inte är noggrant utvalda eller från början ämnade till detta. Filmerna som 

enbart används för nöjets skull innehåller också representationer av ras, kön och klass, något 

som ofta ses förbi (hooks, 1996, s. 2) 

Författaren bell hooks (1996, s. 4) gör i sin bok Reel to real en diskursanalys om just ras, kön 

och klass i filmer.  Dessutom analyserar hooks hur stor påverkan filmer har på människor och 

nämner då människans sätt att påverkas av visuell kontext. Oavsett hur bra människan är på att 

tänka kritiskt blir hon åtminstone under en tid bedragen av bilderna som visas på skärmen. De 
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erhåller en makt som individen medvetet inte har någon kontroll över. Hooks började av denna 

anledning tolka filmer som har blivit marknadsförda och hyllade för att vara framåtskridande 

verk av kritiker. Detta genom att kritiskt granska filmen och sätta sig in i den. Självklart 

implicerar detta inte att tittarna inte kan njuta av filmens innehåll för nöjes skull,  men bör ändå 

förstå vilken makt dessa filmer har över människor. 

hooks diskuterar även att filmer redan är ett populärt samtalsämne men att filmer tolkas olika 

av olika individer, något individen först inser vid diskussion kring samma film med andra 

människor. hooks brukar oftast använda sig av regissören Spike Lees filmer för att diskutera 

olika samhällsdebatter, men saknade länge en film av Lee som var ytterst feministisk. När den 

antydda feministiska filmen Girl 6 sedan släpptes vilket hooks länge sett fram emot, en film 

som kritiserade sexism och kvinnohat, insåg hooks snabbt att människor hade helt olika 

uppfattningar om filmen och såg den för vad den inte var (hooks 1996 s.5). 

Eftersom hooks inte är en typiskt traditionell filmkritiker kan hennes argument för filmanalys 

ibland ses som illegitima, vilket hon har full förståelse för. Däremot anser hooks att en person 

inte behöver vara filmkritiker för att vara kapabel till att analysera dess representationer i filmer. 

hooks kritiserar dessutom enbart det kulturella som filmen visar, vilket istället gör henne till en 

kulturkritiker. En person behöver inte heller vara en filmkritiker för att en  reaktion av en film 

ska skapas hos individen. Sanningen är att varje film lyckas skapa en reaktion hos tittarna, en 

reaktion som filmskaparens inte alltid hade en avsikt att skapa. I boken Reel to Real gör hooks 

därmed en djupanalys på filmer med en handling som är kopplad till antigen ras, kön eller klass, 

hur de representeras och hur omedvetet de påverkar publiken (hooks 1996 s.7). 

 

4.0 Metod och material 

4.1 Metod 

I detta studium används en kvalitativ analysmetod som framhäver den kulturella 

approprieringen, som använts i fyra utvalda musikvideors. Analysen genomförs med hjälp av 

att granska tre olika aspekter av appropriering. Dessa tre aspekter är:  Romantisering, 

sexualisering och exotifiering. Anledningen till val av dessa begrepp är för att ge en struktur till 

analysen och med hjälp av dessa begrepp kan man se tydliga exempel av den kulturella 

approprieringen. Därmed exkluderar detta studium alla andra möjliga aspekter av appropriering 

som går att finna i videon, men som inte tas med i denna studie. 
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Romantisering definieras i denna analytiska studie som förtrycket en viss kultur upplever där 

de som approprierar skapar en vacker bild av våldet mot ett folk, till exempel det våld som 

fördes mot den amerikanska urbefolkningen från européernas sida under koloniseringen.    

Under rubriken sexualisering analyseras hur artisterna sexualiserar de kvinnliga kulturella 

kläderna och hur de använder sig av dessa med syftet att skapa sexuell åtråhet. Exotifiering 

innefattar hur artisterna och musikvideoskaparna använder sig av folket från den 

marginaliserade kulturen, som en sorts rekvisita för att visa något spännande, nytt och 

”exotiskt”.  

Eftersom varje musikvideo inte är sig lik och innefattar olika aspekter av appropriering kommer 

studien lägga olika mycket fokus på de olika delarna, beroende på hur viktiga de är för analysen. 

Alla tre kategorier analyserar det visuella som handlar om klädsel, symboler och beteenden. 

Analysen inkluderar även ljudet och uppbyggnaden för att se om detta har någon betydelse när 

det kommer till kulturell appropriering. Genom att bland annat visa vad musikvideoskaparen 

försöker upplysa och eventuellt skymma kan vissa slutsatser dras.  

”Artisterna och musikvideoskaparna” nämns flera gånger i analysen, detta för att visa att det är 

fler auktoriteter när en musikvideo skapas. Det som blir synligt i en musikvideo beror därmed 

inte enbart på artisten själv. Studien kan uppfattas som kritisk mot enbart artisterna, men de 

erhåller inte all makt när det kommer till skapande av en musikvideo. Detta nämner Diane 

Railton & Paul Watson (2011) i boken Music Videos and the Politics of representation, kapitel 

tre, där de talar om auktoritet och autenticitet. I Railton och Watsons bok analyseras bland annat 

representationer av ras, etnicitet, maskulinitet och feminism. Begrepp som även inkluderas i 

denna studie, eftersom de ligger nära kulturell appropriering.  

Tillvägagångssättet för att finna metod för denna typ av analys har inte varit lätt, främst för att 

det inte finns många liknande studier som har utförts kring ämnet riktat mot användningen av 

kulturell appropriering inom musikvideors. Kulturell appropriering kan återfinnas i många 

sammanhang men eftersom detta studium fokuserar på den estetiska kulturella delen av 

appropriering, har materialet varit begränsat. Ett ämne som dock under senaste delen av seklet 

fått större uppmärksamhet och bidragit till de använda materialets aktualitet. Detta studium 

använder sig därmed av artiklar som är aktuella och litteratur som haft relaterar fakta kring 

ämnet. 
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4.2 Problemdiskussion av metod  

Precis som Carol Vernallis (2004, s.199) skriver i sin bok Experiencing Music Video har det 

varit svårt att finna en lätt och enkel metod för att analysera musikvideos. Eftersom konceptet 

av musikvideon många gånger förkastats på grund av dess kommersiella syfte och dess tendens 

att bli sedd som en bi-produkt av det kapitalistiska styret, har musikvideons komplext 

negligerats. En musikvideo är komplex på grund av att alla dess delar måste analyseras för att 

helheten ska kunna förstås. varje del finner ingen mening förens alla delarna sätts ihop, då till 

en hel musikvideo, där även det visuella och musiken samarbetar. En annan problematik kring 

musikvideos är att en musikvideo har många syften. Den ska bland annat berätta en historia, 

fungera som marknadsföring och sätta låten i ett bra ljus. En problematik som inte återfinns vid 

till exempel analys av filmer.  Med tanke på dess komplexitet är det svårt att i en analys innefatta 

alla dess delar, vilket för med sig risken att delar som är viktiga för helheten utesluts. 

Dessutom är kulturell appropriering ett svårdefinierat begrepp och det kan därför vara svårt att 

veta när det handlar om kulturell appropriering eller bara ett kulturellt utbyte.   

 

4.3 Material 

De primära källorna som används i denna avhandling är fyra musikvideos, två som visar den 

Amerikanska urbefolkningens kultur och två som visar den indiska kulturen. Videorna som 

används tillhör artisterna Beyoncé, Coldplay, No Doubt, Lana del Rey och Iggy Azalea. 

Låten Looking Hot av No Doubt utspelar sig i en mexikansk stad och handlar om en konflikt 

mellan cowboysen och amerikanska urbefolkningen, där två av bandmedlemmarna spelar 

cowboys och resten urbefolkningen.  

Lana Del Reys låt Ride utspelar sig i en amerikansk stad där hon följer med ett motorcykelgäng 

till olika ställen. Hon befinner sig bland annat i en öken, på en bensinstation, i ett motellrum 

och på en motorväg.  

Beyoncé och Coldplays låt Hymn for the Weekend utspelar sig i en Indisk stad. Bandet Coldplay 

är i innerstaden och framträder för indiska folket medan Beyoncé syns längre fram i videon 

antigen på en bioduk eller i rutan på uppstaplade gamla TV apparater. I videon är Beyoncé 

klädd i traditionell indisk klädsel.  
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Sista musikvideon Bounce skiljer sig från de andra eftersom Iggy Azalea är en rappare, däremot 

med ett pop-sound. Hon befinner sig också i en Indisk stad där hon bland annat dansar med 

Indiska dansare. 

 

 

5. Analys 

Även då narrativa musikvideors återfinns, förekommer de i en någorlunda abstrakt form vilket 

innebär att delar alltid utelämnas och därför har musikvideos heller aldrig en komplett 

berättelse. Handlingen finns istället i den dynamiska relationen mellan låten och det visuella 

som eventuellt med tiden ger oss en någorlunda bild av vad musikvideon handlar om. (Vernallis 

2004 s.4) Inga av de musikvideors som analyseras här, har en konkret berättelse. 

Först analyseras approprieringen av den amerikanska urbefolkningens kultur i bandets No 

Doubts och Lana Del Reys musikvideo. Vidare analyseras approprieringen av den indiska 

kulturen i Coldplays och Beyoncés gemensamma musikvideo, samt en musikvideo av Iggy 

Azalea.  

 

5.1 Den amerikanska urbefolkningens kultur 

5.1.1 Looking hot 

Musikvideon börjar med att urbefolkningen hålls som gisslan av en cowboy och musikvideon 

verkar utspelar sig ungefärligen under sena 1800-talet, möjligtvis tidiga 1900-talet. En medlem 

tillhörande urbefolkningen är bunden ute mitt i staden och den andre befinner sig i ett fängelse. 

Musikvideon sker inte i kronologisk ordning vilket innebär att den första scenen egentligen är 

slutscenen. Efter första scenen utspelas en scen där de två medlemmarna tillhörande 

urbefolkningen lyckats fly från staden. Den kvinnliga sångerskan är bunden mitt i stan och 

vaktad av två sheriffer/cowboys. Alla medlemmar tillhörande urbefolkningen spelas av 

individer tillhörande det västerländska bandet. 

Romantiseringen  

En av de första scenerna som utspelas i videon är scenen då sångerskan blir våldsamt fångad av 

två cowboys, som sedan knyter fast henne inne mitt i staden där folk passerar, samtidigt som 
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männen siktar sina vapen mot henne. De tar även fast den andra bandmedlemmen som spelar 

en av medlemmarna i urbefolkningen, men placerar honom i fängelset. 

Här har artisterna och musikvideoskaparen romantiserat förtrycket mot urbefolkningen, genom 

att ställa upp en fin bild av det våldsamma angripandet som förs mot kvinnan. Faktumet att 

männen pekar vapen mot sångerskans bundna kropp samtidigt som hon tittar in i kameran och 

sjunger ”do you think im looking hot” pekar på  ett beteende, som skapar en romantisering av 

det våldet urbefolkningen gick igenom. De förminskar på detta sätt allvaret som ligger i att få 

ett vapen siktat mot sig.  

Under musikvideons gång syns en hel del kvinnor klädda i guldiga kläder som dansar runt 

männen och dricker med dom, medan de festar i staden. Under tiden förbereder sig 

urbefolkningen för strid medan de dansar runt sina tipis (urbefolkningen tält), vilket förmodas 

vara en krigsdans.  

Hela musikvideon har en underliggande konflikt som i verkligheten hade sett mer brutal ut. 

Låten är en poplåt som är avsedd till dans och fest men videon innefattar gamla konflikter 

mellan urbefolkningen och västerlänningar, där en från början obehaglig historia uppfattas som 

något behagligt. Denna tidsperiod och kultur innefattar inte heller några guldiga kläder, vilket 

enbart finns där för att porträttera en romantisk bild. 

Musikvideon visar även ilska som uppstår hos urbefolkningen när de ser (rosa) rök komma ut 

från andra sidan berget, förmodligen där staden ligger. Med stor aggressivitet och gapningar 

skyndar sig urbefolkningen för att förbereda för strid. 

Vad som visas i denna del av musikvideon är hur musikvideoskaparna har framfört en bild av 

urbefolkningen där de framstår som vildar med barbariska tendenser. De porträtterar en bild 

som visar att medlemmarna från urbefolkningen är lätt triggade och redo för strid på grund av 

minsta lilla; i detta fall rosa rök. Historiskt talat har urbefolkningen upplevt en hel del 

diskriminering, våld och assimilation, något som pågår än idag. Ett exempel på detta är just 

denna stereotypiska bild som skapats av den amerikanska urbefolkningen, som ociviliserade 

vildar (Merskin, 2014, s. 186). 

Låten och specifikt texten kan inte på något sätt kopplas till Vilda västern eller den amerikanska 

urbefolkningens kultur. Däremot finns ett påstående i texten som är värd att analysera där 

sångerskan sjunger: ”I am a ragamuffin” 
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Ragamuffin har flera betydelser, bland annat är det namnet på en hundras, men även ett slangord 

för att se ovårdad ut. Detta sjunger sångerskan samtidigt som hon klär sig i urbefolkningens 

traditionella kläder. Här kan frågan ställas om det går att återfinna en koppling mellan kulturen 

och hennes påstådda minimerande uttalande om att vara ovårdad. Men det kan även tolks som 

om sångerskan minimerar kulturen genom att tillskriva den djuriska tendenser. 

Sexualisering 

Under en scen i videon är sångerskan klädd i helvita kläder, långa tighta vita jeans med fransar 

som täcker sidan av vartdera benet. Sångerskan bär även en rustning tillverkad av ben, som 

täcker hela främre överkroppen. Syftet var att rustningen skulle användes av urbefolkningen i 

strider, för att skydda sig själva från slag. Rustningen gjordes oftast utav buffel- eller fågelben, 

vilket däremot var ett relativt svagt material och rustningen användes därför istället i 

prydnadssyfte. Eftersom materialet var dyrt, var rustningen ett sätt att visa hur förmögen 

personen i fråga var, beroende på hur många benbitar personen hade i sin utrustning 

(Nativeartstrading, 2017). Sångerskan i videon har som tidigare nämnt, på sig en rustning med 

många benbitar, som täcker hela främre partiet, vilket visar hennes förmögenhet i videon.  

I denna scen är hennes kroppsspråk sexuellt, vilket blir tydligt genom de förförande blickar som 

slängs mot kameran och sångerskans sensuella rörelser. En scen som skapar en sexualisering 

av kulturen eftersom ett sexuellt beteende i situationen sångerskan befinner sig i, inte är 

passande. En individ som precis blivit tillfångatagen och hotad hade i normala fall inte utövat 

ett sexuellt beteende om det inte var högst nödvändigt (finns inga tecken i videon som tyder på 

att sångerskan befann sig under pressen att utöva ett sådant beteende) och då inte med samma 

försmak som kommer till synes i denna scen.  

Under en scen kastas en av männen i videon i fängelse, där han kollar runt och framställs som 

om han funderar över hur han ska komma loss och rädda sångerskan. Sångerskan däremot gör 

inte mycket förutom att se arg och förförande ut. Mannen i fängelset slänger en yxa, som han 

lyckats gömma under sin tröja, ut genom fönstret och yxan kapar av repen som håller fast 

sångerskan. Sångerskan kommer loss och börjar springa, då i sina klackarskor. Musikvideon 

har inget tydligt slut och det visas aldrig vad som händer med mannen i fängelset.  

Kvinnan läggs mitt i staden där hon blir ett objekt för allmänheten att ta del av. Detta till skillnad 

från den manliga medlemmen, som placeras i fängelse. Möjligtvis eftersom mannen anses som 

farlig och ointressant för betraktarens ögon. Det sker här en direkt sexualisering av kvinnan 
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med tanke på hennes offentliga placering i fångaskap.  Hon kunde lika väl ha blivit placerad 

med mannen i fängelset.  

Sångerskans åtsittande kläder och klackskor gör det även svårare för henne att på ett adekvat 

sätt slåss emot och bekämpa sina fiender. Dessa kläder är därmed en sexualiserad variant av de 

kläder som en krigare tillhörande kulturen i vanliga fall hade haft på sig. Musikvideoskaparna 

har prioriterat att framställa en sexuell bild av sångerskan istället för att porträttera den riktiga 

bilden av en kvinna tillhörande den amerikanske urbefolkningen och deras traditionella kläder. 

Sångerskans ljusa långa hår är även något som framställer en felrepresentation av människorna 

tillhörande den amerikanska urbefolkningens kultur, som i vanliga fall inte ser ut på detta viset. 

Här visas ett utseende som inte är förekommande inom den amerikanska urbefolkningens 

kultur, vilket skapar en bild av att kvinnorna tillhörande kulturen också måste ha blont hår och 

västerländska drag för att känna sig sexuellt accepterade. Detta kan eventuellt leda till att unga 

kvinnor från den amerikanska befolkningens kultur går igenom stora förändringar för att passa 

in i denna roll, som i verkligheten inte ser ut på detta sätt. Bell Hooks (1989, s.2) menar att den 

besatthet som finns över att förändra sitt utseende till mer Europeiska särdrag är en del av den 

internaliserade rasismen. Dessutom tjänar företag enorma summor pengar på detta faktum 

genom att icke-västerländska kvinnor betalar stora summor för att se ut som de kvinnorna de 

ser i median. Företag tjänar därmed på en grupp människor som redan är förtryckta och har 

behovet att vilja vara accepterade i samhället. 

Texten och musiken har inget sound som skulle kunna tänkas vara kopplat till den amerikanska 

urbefolkningens kultur. Detta i sin tur innebär att en musikvideo skulle kunna tillverkas till 

låten på ett sätt som inte inkluderar och nervärderar den amerikanska urbefolkningens kultur. 

Hela låten går ut på hon ställer sig frågan ”tycker du jag ser snygg ut” genom att sjunga: ”do 

you think im looking hot?”. Denna textrad upprepas vid flertalet tillfällen under musikvideons 

gång. Under dessa delar av videon ser sångerskan förförande ut samtidigt som hennes ansikte 

zoomas in. Detta för att skapa en dramatisk effekt och sätta hennes utseende i fokus, där allt 

annat exkluderas och hennes ansikte, eventuellt kropp är det enda synliga i bilden. Desto 

simplare en musikvideo är desto mer fokus lägger tittarna på de få objekt som videon erhåller. 

Om en kvinna förslagsvis syns dansandes i ett tomt rum, läggs all fokus på henne, hennes rörelse 

och hennes uttryck (Vernallis, s.99). 

Konsekvenserna av en låt med en sexualiserande text som inte har en vidare stor koppling till 

musikvideon är att ”tittaren” blir omedvetet påverkad av texten utan att själv inse detta. På 

grund av att musikvideon är händelserik negligeras ofta låten av mindre uppmärksamma 
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”tittare”, vilket framförallt stämmer för pop-musik. En låt som inte har någon djupare mening 

höjer sitt värde med hjälp av de bilder och rörelser som framgår i musikvideon. låtens text är 

dock en faktor som inte brukar upplysas på samma sätt, utan fungerar nästan som filmmusik 

för musikvideon. Det läggs därför oftast ingen tyngd i att utöka kreativiteten gällande texten 

när det kommer till popmusik (Vernallis s.138). Den sexualiserade låten sexualiserar kulturen, 

eftersom låten associeras till musikvideon, vilket leder till att den senare associeras till kulturen. 

Ingen kultur är ursprungligen sexuellt laddad, men om den  kombineras med sexuellt innehåll i 

videpopulärkulturen finns risken, att den publiken som förbrukar mediet ser verkligheten på ett 

annat sätt. 

I musikvideon Looking hot blir flera kulturella objekt synliga, bland annat rustningar, kläder, 

vapen och tipis (deras tält), som för urbefolkningen har viktiga meningar . Problemet här är att 

musikvideoskaparna och artisterna använder sig av dessa symboliska objekt som rekvisita och 

på detta sätt hänsynslöst nervärderar den amerikanska urbefolkningens kultur. Detta förstärks 

ytterligare genom att de inkluderar dessa symboliska objekt i ett sammanhang och med en låt 

som inte på något vidare sätt går att koppla till dessa kulturella och betydelsefulla objekt. När 

en musikvideo inte förmedlar ett tydligt budskap, lämnas ”tittaren” med ansvaret att själva tolka 

meningen av musikvideon med hjälp av objekten. En tolkning som kan bli felaktig då objekten 

inte går att koppla till musikvideolåten (Vernallis, 2004, s. 99). 

Exotifiering 

Det finns inga personer med i videon som ursprungligen härstammar från den amerikanska 

urbefolkningens kultur. Alla medverkande är skådespelare som verkar härstamma från länder i 

västvärlden. Det förekommer inte heller någon sexualisering baserat på ras. Från detta skulle 

slutsatsen kunna dras att videon inte innehåller några tydliga exotifieringstendenser av 

medlemmarna tillhörande den amerikanska urbefolkningens kultur, utan från vad som tidigare 

diskuterats, snarare tendensen till det motsatta (framställs som ociviliserade vildar; se under 

romantisering). Däremot blir en generell exotifieringen av själva kulturen tydlig, eftersom 

skaparna har valt att använda sig av kulturen i denna musikvideo trotts att låten inte relaterar 

till innehållet.  
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5.1.2 Ride 

De första scenerna i denna video ägnar sig åt att visa när Lana (sångerskan) går runt i ett kvarter 

medan en monolog spelas, där hon talar om sitt liv, hennes önskningar och känslor. En tio-

minuters lång musikvideo, där största delen av videon består av en monolog. Sökandet efter 

frihet är huvudämnet för videon och låten. Lana gör allt för att komma nära den ultimata 

friheten, och beter sig då på ett sätt som är mindre accepterat och något okonventionellt. Syftet 

med videon är att visa en värld där en rebellisk och ovanlig kvinnlig figur lever,  hur hon gör 

detta och hur hon anser livet vara värt att leva. 

Lanas musikvideo skiljer sig dock från de tre andra, som diskuteras i detta studium. Lana 

använder sig inte av några kulturella objekt förens i slutet på musikvideon, där hon tar på sig 

en huvudbonad tillhörande den amerikanska urbefolkningens kultur. Ett faktum som däremot 

är intressant att analysera är den livsstil som porträtteras och som leder upp till slutscenen där 

hon använder sig av en kultur som inte är hennes egen. 

Romantisering 

Romantiseringen som sker i denna musikvideo omfattar huvudsakligen den livsstil som 

framställs och som handlar om en rebellisk ung kvinna som ställer sig utanför samhället. Rollen 

som Lana spelar i musikvideon är en sångerska som finner lycka i vara med äldre män, något 

som samhället hon är i inte skulle finna acceptabelt. 

I första scenen befinner sig Lana vid en lokal mataffär och tycks här leta efter någon hon vet 

skall komma. I nästa scen anländer en bil med en äldre man sittandes i bilen och scenen 

påminner om en interaktion mellan en prostituerad och dennes kund. Detta på grund av 

association från tidigare filmer, där en interaktion mellan en prostituerad och dennes kund 

porträtteras på liknande sätt. Här sker en romantisering av en situation som i verkliga livet inte 

är lika förfinat och denna slutsats kan dras genom Lanas tillfredsställda attityd.  

Lanas beteende visar att hon verkar finna den hegemoniska maskuliniteten som något lockande 

och inte alls problematiskt. Scenen där hon är i ett motellrum med än större man visar detta 

beteende ytterligare. Lana sitter i hans knä medan hon ser lugn och oskyldig ut, med en röd 

rosett i håret. Detta samtidigt som mannen kammar hennes hår. Denna scen sker då Lana sjunger 

om sin pappa. Scenen blir sedan en reflektion av relationen hon har med sin pappa. 

Stora delar av musikvideon åker Lana med ett motorcykelgäng som innehar både gevär och 

pistoler, samt skrattar åt varje dålig handling som utförs. Lana uppvisar ett starkt ”jag bryr mig 
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inte”-attityd under hela videon och det är även denna attityd som romantiseras och är ett 

genomgående tema i videon. 

Romantiseringen som framgår i musikvideon förhåller sig inte enbart till den visuella delen, 

utan även monologen som förs både före och efter låten. Lana talar om hur hon ”saknar det 

landet Amerika var en gång i tiden”, vilket tyder på hennes romantisering av den gamla tiden. 

En tid som hon inte själv var del av. Hennes roll i musikvideon får ”tittarna” att tro att det är  

60/70- talet hon vill tillbaka till. Den tiden då ungdomar i Amerika blev mer rebelliska och 

revolutionära. 

Det sker dock ingen romantisering av den amerikanska urbefolkningens kultur i sig. Denna 

romantisering framställs bara för att förtydliga livsstilen som Lana försöker porträttera och som 

diskuteras senare eftersom denna kan kopplas till missbruk av sen amerikanska urbefolkningens 

kultur. 

Sexualiseringen 

Lana tar inte på sig den traditionella huvudbonaden i ett sammanhang där hon på något sätt 

uttrycker sig sexuellt. Även då sexualisering är ett förekommande i musikvideon förs därmed 

ingen sexualisering gentemot den amerikanska urbefolkningens kultur och är därför inte 

relevant för denna studie.  

Exotifiering 

Ride-videon erhåller inte mycket exotifiering av den amerikanska urbefolkningens kultur. 

Möjligtvis går det att återfinna en mindre grad av exotifiering då Lana tar på sig den 

amerikanska urbefolkningens huvudbonad och då finner den någorlunda tilltalande. Däremot 

finns här inga tecken på att Lana hade några intentioner att exotifiera kulturen. Lana tar däremot 

på sig huvudbonaden i ett oseriöst sammanhang, vilket ger ett hänsynslöst intryck, och därmed 

inte respekterar objektets betydelse och värde för den amerikanska ursprungskulturen. 

Lana har på sig urbefolkningens huvudbonad medan hon sjunger versen ” Im tired of feeling 

like Im fucking crazy”. Genom att koppla denna vers till scenen då hon bär den kulturella 

huvudbonaden skapas ett intryck av att den amerikanska urbefolkningens kultur i sig är något 

annorlunda. ”Tittaren” leds här till att dra egna slutsatser om vad Lana försöker säga med det 

kulturella objektet. Har Lana på sig huvudbonaden för att hon är galen? Och är det så att Lana 

ser den kulturella huvudbonaden som en representation av en kultur som förlorat sinnet och 

därmed inte beter sig som alla andra? Den amerikanska urbefolkningens utanförskap blir här 
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en liknelse av Lanas utanförskap, vilket symboliseras med hjälp av huvudbonaden i det oseriösa 

sammanhanget. Även då det inte finns några tecken på att Lana från början hade intentioner att 

förolämpa kulturen, är det denna effekt som uppstår då Lana använder sig av ett kulturellt objekt 

med stort värde i ett sammanhang där hon porträtterar en bild av galenskap. 

Skillnader och likheter 

Looking Hot och Ride har fler skillnader än likheter. Huvudsakligen för att musikvideorna har 

helt olika teman. Looking hot utspelar sig under en tid där det förekom konflikter mellan 

cowboys och den amerikanska urbefolkningen, medan Ride utspelar sig under tidiga 2010-talet. 

Texterna i låten har olika syften och musiken har ett annorlunda sound.  

Det gemensamma är det faktum att de båda har approprierat en kultur som inte är deras egen 

och använt den i syftet att ”leka” med den amerikanska urbefolkningens kulturella ting. Looking 

hot romantiserar en del av konflikterna mellan urbefolkningen och västerlänningarna och Ride 

använder sig av deras traditionella huvudbonader i ett oseriöst sammanhang. Men varken den 

ena eller andra, visade någon hyllning till kulturen utan använde den som en rekvisita i 

musikvideon.  

 

5.2 Den indiska kulturen 

5.2.1 Hymn for the Weekend 

Låten Hymn for the Weekend har ett specifikt sound som kan tänkas ha blivit inspirerat av en 

icke-västerländsk musikstil. Detta kan vara anledningen  till varför Coldplay och Beyoncé valde 

att spela in musikvideon i Indien. Musikvideon innefattar bland annat scener i slumområden, 

scener med stora objekt som kännetecknar Indien, typiska kläder och färger.  

Romantisering 

Flera scener visas i denna video, där artisterna och musikvideoskaparna har inkluderat 

slumområden. Däremot har dessa inte framställts på ett romantiserat sätt och därför har ingen 

romantisering av fattigdom skett. En romantisering av Indien och den indiska kulturen kan ha 

skett, men anses av författaren till detta studium som en fråga om subjektivitet och därför kan 

inga slutsatser dras.  

Sexualisering 
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I Hymn for the Weekend sker inte heller någon större sexualisering av kulturen. Vid ett tillfälle 

riktas kameran mot Beyoncés ansikte, som är täckt med ett indiskt huvudsmycke och en bindi. 

Denna scen skulle kunna påstås ha ett sexualiserande syfte med tanke på hennes något 

förförande blick. Däremot är det inget beteende som framställts återupprepande gånger och på 

ett överdrivet som får ”tittaren” att reagera. 

Exotifiering 

Innan låten börjar visas scener på hur Indien ser ut. Först visas ett gammalt tempel och heliga 

män, så kallade sadhu, då de promenerar långsamt genom templet. Videon är filmad i Mumbai, 

en fullspäckad stad som i videon framstår som relativt tom. Sedan går videon över till att visa 

mediterande män på gatan och tre unga män som åker iväg på en moped täckta i färg som 

används under festivalen Holi, färgernas fest som sker under våren. Det är vanligt 

förekommande att under inspelningen av en musikvideo konstruera scener, dock kan detta vara 

ett problem vid användningen av andras kulturer. Detta eftersom det finns en risk för att enbart 

lyfta de ”fina” och accepterade sidorna av kulturen och därmed skapa en falk bild av hur det till 

exempel ser ut på de riktiga indiska gatorna. Fokus läggs bara på sådant som artisten och 

musikvideoskaparna anser vara en del av konsten och är ett tydligt exempel på användningen 

av kulturell appropriering.  

En scen i musikvideon som tydligt visar på exotifiering av den indiska kulturen är då sångaren 

från bandet Coldplay sjunger på de indiska gatorna. Scenen visar också hur flera barn kommer 

springandes bakom honom samtidigt som de leker med färgen som används under festivalen 

Holi. Holi-färgen är typiskt förekommande bland andra musikvideos, filmer och fotografier, då 

den indiska kulturen framställs. Holi festivalen sker dock endast en gång om året, under en dag, 

och färgen, så kallad rang, används inte vid andra tillfällen. Här har musikvideoskaparna och 

artisterna handplockat attribut ur den indiska kulturen som är universellt accepterade, ses som 

exotiska, spännande och som görs bra på bild. Indien har en av de rikaste kulturerna, som 

erhåller oändligt många aspekter, som skulle kunna representera landet.  Dock har bara de delar 

från kulturen som passar den västerländska synen av Indien valts att tas med, vilket visar på att 

medlemmarna från den indiska kulturen inte tar dessa beslut. Hade människorna tillhörande 

kulturen istället själva tagit beslut angående vilka attribut som skall visas hade variationen med 

stor sannolikhet varit större på grund av den rika kulturen. Syftet med att visa de goda sidorna 

av ett land är i sin egentliga mening positiv, problemet ligger istället i när attribut tas ur sin 

kontext och enbart används med syftet att det ses som något exotiskt. Att visa en scen 

innehållande Holi-färger, utan att visa den tillhörande Holi-festivalen (där färgen egentligen 



 22 

används), blir ur sitt sammanhang och därmed använda sig av kulturell appropriation att ta den 

kulturella attributionen.  

I en av scenerna visas dessutom Beyoncé, då hon bär ett traditionell indiskt huvudstycke och 

där hennes händer är tatuerade med henna. En typisk utsmyckning som inte förekommer i den 

Västerländska kulturen, det vill säga den kultur Beyoncé själv är en del av. Beyoncé rör även 

händerna framför ansiktet, med syftet att tydligt uppvisa tatueringarna i bild. Här framgår 

exotifieringen tydligt då tatueringarna inte är en del av hennes egen kultur och då tatueringarna 

är handplockade från kulturen återigen med syftet att bidra till konsten.  

 

5.2.2Bounce 

Musikvideon Bounce börjar precis som föregående video med korta scener som visar en Indisk 

stad. Bland annat framställs tuk-tuks, motorcyklar, lekande barn och Iggy iklädd indiska kläder 

ridandes på en elefant. Iggy ligger alltid i fokus och är med i majoriteten av scenerna.  

Romantisering 

Det förekommer inte någon utmärkande romantisering i musikvideon som skulle kunna kopplas 

till kulturell appropriering.  

Sexualisering 

Iggy byter kläder flera gånger under musikvideons gång. Däremot bärs alltid den traditionella 

klädseln sari, enbart varierande i färg. Alla scener utmärks av att Iggy rör sig förförande iklädd 

dessa traditionella indiska kläder. I en av dessa scener dansar hon framför ett heligt tempel 

samtidigt som hon rappar på en text som handlar om åtråvärde av hennes egen kropp. Iggys 

beteende i musikvideon reflekterar hennes uttalande i texten; 

“Let your hair down, and shake that shit, shake that shit, shake that shit 

Sweat it out, go nuts in this bitch 

Dip it, spin it and watching my hips 

I see you watchin' my hips, 

Crazy, move your body like Swayze” 

Innehållet i Iggys text och hennes sexuella beteende i kombination med de traditionella kläderna 

och den heliga byggnaden skapar automatiskt en sexualisering av kulturen. 

Musikvideoskaparna och artisterna tog här inte hänsyn till hur de representerade en kultur de 

själva inte tillhör och insåg heller inte konsekvenserna av detta. 
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En musikvideo till låten Bounce hade kunnat göras på ett helt annorlunda sätt och inte behövt 

sexualisera en annan kultur. Varje gång Iggy rappar ”Make it Bounce” zoomar kameran in på 

nedre delen av Iggys kropp samtidigt som hon rör på sina höfter. Sexualiseringen framkommer 

enbart genom Iggys egna kroppsrörelser, samt texten och omfattar inte den omgivande miljön. 

Den indiska kulturen är där med ett faktum som hade kunnat uteslutas utan att förstöra 

musikvideons och låtens huvudsyfte.   

Exotifiering 

Iggy är som tidigare nämnt iklädd traditionella indiska kläder, en sari, ett indiskt huvudstycke 

och en bindi i pannan. Musikvideon utspelas dessutom i Indien. Däremot nämns varken Indien 

eller det indiska folket i låttexten och den Indiska kulturen används enbart i videon med ett 

prydnadssyfte. En faktor som utmärker exotifieringen av andra kulturer. 

Ett problem som uppstår vid användningen av andra kulturers kläder i visuella kulturella verk, 

som musikvideos, är som tidigare nämnt, att Iggy inte alls ser ut som de kvinnorna som brukar 

vara klädda i dessa kläder. När vita kvinnor tar på sig saris och placerar bindi’s i pannan 

återupprepande gånger, kan synen på hur en indisk kvinna ser ut ändras, för den indiska 

publiken. Genom detta beteende påstår musikvideoskaparna att den indiska kvinnan inte var 

tillräcklig, vilket däremot hennes kläder och kultur var.  

Under en scen i musikvideon syns även här (precis som i musikvideon Hymn for the weekend) 

barn leka med Holi-färg. Scenen visas medan Iggy rappar ”its a celebration”, där meningen är 

att en koppling ska dras mellan firande och Holi-festivalen. Här sker på samma sätt som tidigare 

nämnt en exotifiering av kulturen då enbart spännande, åtråvärda och universellt accepterande 

aspekter av kulturen lyfts. Det finns inga anledningar till varför andra firanden inom kulturen 

inte skulle tas upp. 

Musikvideon avslutas med flera psykedeliska scener där Iggy dansar och bilder på bland annat 

Taj Mahal visas upprepande gånger. Nästan som om Iggy ville har med så många möjliga 

typiska attribut från Indien i denna video, trotts att videon inte är inspelad på plasten där Taj 

Mahal befinner sig. Bilden av Taj Mahal har därmed inte någon anledning att egentligen befinna 

sig i videon, eftersom den varken kan kopplas till låttexten eller den plats där videon är inspelad 

och visar på ren exploatering av en kultur. 

Bakom Iggy i varje scen befinner sig en eller flera indiska personer klädda i traditionella indiska 

kläder och poserar bakom henne medan hon dansar. Människorna i videon används därmed 
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enbart som rekvisita eftersom människorna i sig inte har något annat syfte än att införa delar av 

den indiska kulturen. Syftet är återigen explorativt.    

Under en scen står Iggy och dansar på ett sätt som kan tolkas vara en indisk dans. Detta sker 

samtidigt som det står en äldre man och häller mjölk på en helig staty avbildat ett djur. En ritual 

som är en av Indiens många gamla traditioner och som görs med ett religiöst syfte. Genom att 

använda en sådan helig ritual i kombination med en opassande låt-text, förnekar och 

nedvärderar musikvideoskaparna och artisten ritualens värde.   

Skillnader och likheter 

Både Hymn for the Weekend och Bounce hade fler exotifierade tendenser i videon. Detta blev 

tydligt med tanke på hur de använde människorna som rekvisita och återanvände sig av samma 

typiska Indiska attribut för musikvideon. Sexualisering förekom framförallt i musikvideon 

Bounce, förmodligen på grund av att låten (texten) var mer sexualiserande till skillnad från 

Hymn for the weekend. Båda den ena och den andra musikvideon hade låtar som handlade om 

att ”fira livet”, festa och hitta lyckan. Något som de båda verkar ha kopplat till den indiska 

kulturen.  

 

6. Slutdiskussion  

Det finns som tidigare framställts tydliga sätt på vilka en kultur kan ta skada av kulturell 

appropriering. En av dessa är när det skapas en felrepresentation av kulturen och människorna 

tillhörande kulturen. En konstnär som inte tillhör kulturen kan måla upp en felaktig bild av både 

kulturen och kulturens historia, då kunskapen kring kulturen i de flesta fall inte är lika stor som 

kunskapen hos befolkningen som faktiskt tillhör kulturen. En stor del av den historia som lärs 

ut är skriven av Europeiska män som tagit sig friheten att forma historian efter egen vinning 

och perception. Detta leder eventuellt till skapandet av starka stereotypiska bilder som går att 

finna inom en kultur, vilket bland annat kan begränsa människor tillhörande kulturen på 

utbildning och andra ekonomiska möjligheter. Människorna tillhörande kulturen kan även börja 

betrakta sig själva som de stereotyper som skapats av dom, av människor som befinner sig 

utanför kulturen. Det går inte heller att förneka det faktum att medlemmar från en 

felrepresenterad kultur tar skada av detta, vilket blir synligt genom att ganska den visuella 

konsten, som gjorts här (musikvideos). Det är dock svårt att veta exakt hur mycket medlemmar 

ur den marginaliserade kulturen påverkas av felrepresentationer. Hollywood ett bra exempel 
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där paralleller kan dras mellan hur behandlingen av den amerikanska urbefolkningens kultur 

sker och hur folket från den kulturen blir diskriminerade. vad som däremot är svårt att avgöra 

är om verkligheten är en representation av filmerna eller om filmerna påverkat hur folket 

behandlas i verkligheten. Det vill säga hur stor del av den diskrimineringen som sker i 

verkligheten beror på den kulturella approprieringen som förekommer inom estetiken (Young 

2010 s. 107-108). 

Som Matthes (2016, s.346) nämner i sin studie kan kulturell essentialism dock förstärka 

stereotypiseringen av medlemmarna inom en marginaliserad kultur, på samma sätt som 

kulturell appropriering. Det vill säga att den bild som återfinns av den stereotypa medlemmen 

kan i själva verket skapats med hjälp av de krav som ställs inom kulturen och sedan enbart 

förstärkts av utomstående individer. Därför kan ansvaret även sägas, i vissa fall, ligga på 

medlemmar tillhörande kulturen. 

Vad som måste has i åtanke är musikvideoskaparnas intentioner med musikvideon. När de 

väljer att exempelvis använda sig av människor från en specifik marginaliserad kultur i sitt 

konstnärliga verk, är det oftast ett omedvetet val som enbart reflekterar deras perception. Det 

vill säga hur skaparna ser verkligheten, hur världen ser ut och reflekterar sedan det i sin konst.  

Det är på detta vis deras omgivning ser ut och därför ser det inget fel med detta (hooks, 1996, 

s.69). Dessa ”fel” som begås av skaparna är därför inte nödvändigtvis negativa, eftersom 

betraktarna genom analys av de konstnärliga verken kan inneha en förståelse av den 

problematiska synen som finns bland olika människor kring olika kulturer. När medvetenheten 

finns kring olika representationer finns också möjligheten att arbeta med att förändra dessa 

inkorrekta representationer.  

Fördelen med att ha med människor från diverse kulturer i ett populärkulturfenomen, är att det 

uppstår fler representationer inom konst och media, som unga män och kvinnor kan finna sig 

själva i. Det är därför viktigt att visa en kultur och människorna tillhörande kulturen på ett 

korrekt vis och inte på ett sätt som enbart gynnar västvärldens utseende och ekonomi. Goda 

representationer bör självklart också visas av västerländska människor, men inte på bekostnad 

av andra kulturer.  

Det har funnits vissa olikheter mellan hur representationen av indiska kulturen framställs och 

hur den amerikanska urbefolkningens kultur framställs. I Bounce och Hymn for the Weekend 

har exotifiering för det mesta förekommit, samt mindre del sexualisering. I Looking hot och 
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Ride blir däremot romantiseringen en större faktor. Detta visar på att olika kulturer utsätts för 

olika sorters kulturell appropriering.  

 

6.1 Vidare forskning 

Resultatet som framgår kan inte överföras till andra kulturer eftersom varje marginaliserad 

kultur utsätts för olika sorters appropriering. Den indiska kulturen och den amerikanska 

urbefolkningens kultur är bara två av många andra kulturer, som utsätts för fenomenet. Alla 

kulturer approprieras inte på samma sätt och därav är inte heller all appropriering lika synlig. 

Därför är förslag på framtida forskning att utvidga forskningen kring kulturell appropriering 

inom musikvideors till flera marginaliserade kulturer. 
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