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Dagens svenska vänsterrörelse präglas av motsättningar med längre teoretiska rötter, där 

marxistiska föreställningar konkurrerar med poststrukturalistiska influenser. Dessa premisser 

påverkar hur politiska projekt, gemenskaper och konfliktlinjer byggs upp. Ett begrepp som är 

förhållandevis nytt i den svenska kontexten, och som existerar i skärningspunkten mellan 

vänsterns teoretiska motsättningar – är kulturell appropriering. Begreppet skildrar hur 

medlemmar av en dominerande kultur, i en strukturell maktordning, tar sig rätten till kulturella 

uttryck från underordnade kulturer. I denna uppsats gör jag en diskursanalys, med teoretisk 

utgångspunkt i Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, av hur begreppet har använts inom 

den svenska diskursen. Min utgångspunkt är att denna svenska diskurs i hög grad är präglad av 

postkolonial teori. Jag undersöker samtidigt begreppets analytiska potential.  

 Resultatet visar att approprieringsbegreppet har tydliga begränsningar, men att 

dessa inte speglas i hur begreppet används. Diskursen skildrar kulturer med en märkbar 

homogenitet, där den underordnade kulturen framställs som påtagligt passiv. Nödvändigheten 

att inordna kulturell interaktionen i en dikotomisk relation av dominans-underordning, bidrar 

till att aspekter som inte passar in i detta motsatspar, förbises eller förenklas. Detta begränsar 

begreppets användbarhet i analyser av mer komplexa interkulturella mönster. Ur ett kritiskt 

perspektiv innebär även begreppets fokus på individuella konsumtionsval, ackompanjerat med 

en teoretiskt underutvecklad produktionsanalys, att den transformativa potentialen blir 

beroende på enskilda individer i den dominanta kulturen. Flera av dessa brister är inneboende i 

den nuvarande begreppsanvändningens teoretiska rötter. 
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1. Inledning 
Inom den svenska vänstern har det under de senaste åren blossat upp återkommande 

diskussioner kring vad kritiska röster benämner som identitetspolitik. Belackarna menar att 

identitetspolitiken utvecklar en politisk praxis som bygger på identitet snarare än position, som 

låser sig vid symbol- och representationsfrågor, skuldbelägger individer och splittrar den 

bredare vänsterrörelsen(Linderborg, 2014, Björk, 2014 & Kyeyune, 2015). De som är föremål 

för kritiken ser snarare den identitetspolitiska stämpeln som ett sätt att relativisera och 

förminska de frågor som lyfts av människors vars identiteter skiljer sig från majoritetssamhället. 

Dessa frågor är snarare centrala för att kunna utmana normativa strukturer kring ras, kön, 

sexualitet och funktionsuppsättning, likväl som de priviligierade positioner som medföljer och 

upprätthåller systemet(Kiros, 2014:A, Lundberg, 2014).   

 Detta är samtidigt konfliktlinjer som speglar teoretiska strömningar inom den 

politiska vänstern. Kanske tydligast ses detta i skiljelinjerna mellan de som har en tydlig 

marxistisk bakgrund - med sin fokus på klass, ägande och ekonomiska strukturer, och de som i 

högre grad formats av postkolonial teori, kritisk rasteori samt queerteori - med 

poststrukturalistiska rötter och en hög grad av medvetenhet kring normativ och språklig 

dominans. Gränsen häremellan är teoretiskt sett varken rak eller enhetlig, men de idémässiga 

arven sätter sin prägel på de politiska projekt som formuleras. Kring denna diskussion cirkulerar 

således även en mängd olika termer med skilda teoretiska, politiska och praktiska laddningar.

 Ett av de begrepp som för ett par år sedan gjorde sitt inträde i Sverige, är kulturell 

appropriering. Termen beskriver den process genom vilken medlemmar av en dominerande 

kultur tar sig rätten till andra kulturers yttringar inom ramen för en strukturell maktordning som 

missgynnar den nyttjade kulturen. I Nordamerika är termen mer etablerad, medan den i Sverige 

fortfarande befinner sig i sin linda. Samtidigt är begreppet och dess användningsområden 

omdiskuterade. Det existerar i skärningspunkten mellan de konfliktlinjer som dragits upp inom 

den svenska vänsterrörelsen, relaterat till frågor om politisk fokus, identiteters och upplevelsers 

roll inom det politiska projektet, och byggandet av en inkluderande rörelse. 

 Kulturell appropriering - med sin sociokulturella fokus, konfrontativa approach, 

och utgångspunkt i den strukturellt underordnade som epistemologiskt priviligierad – 

överlappar samtliga dessa frågor. Därmed blir dess framväxande bruk av intresse för tolkningen 

av den svenska vänsterns utveckling.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Jag ämnar här göra en diskursanalys av hur begreppet används inom den postkolonialt 

influerade delen av den svenska vänsterrörelsen. Utgångspunkten är att begreppets användning 

inte enbart speglar en oberoende strävan inom rörelsen, utan aktivt formar och påverkar 

perspektiv och praxis. Jag kommer således inte att fokusera på den praktiska eller teoretiska 

kritiken mot begreppet, utan just på hur det nyttjas inom den rörelse som tydligast har anammat 

det. Ur detta följer två frågeställningar: 

- Hur används begreppet kulturell appropriering inom den av den svenska 

vänsterrörelsen?  

- Vilka analytiska förutsättningar och möjligheter har det rådande bruket av kulturell 

appropriering? 

Uppsatsens analysdel kommer att fokusera på den första frågeställningen, medan jag i 

slutdiskussionen utvecklar diskursens analytiska förutsättningar. 

 

1.2. Bakgrund 

Bruket av kulturell appropriering är inte teoretiskt oladdat, och är i hög grad knutet till en 

särskild del av den svenska vänsterrörelsen. Begreppet används primärt bland de som har 

påverkats kraftigt av postkolonial teori, och det finns goda teoretiska skäl till att så är fallet. 

Detta innebär inte att dessa enbart är formade av postkolonial teori, eller att de betraktar detta 

som en primär politisk eller organisatorisk identitet. Men, postkolonialismens teoretiska 

premisser ligger som ett raster över den svenska begreppsanvändningen, vilket gör den 

teoretiska traditionen till något av en referenspunkt för uppsatsen. Av denna anledning är det 

nödvändigt att ge en kort introduktion till dess idéhistoriska rötter.   

 Två av de tänkare som har haft en så pass central roll i framväxten av postkolonial 

teori att de fungerar som ett utmärkt ingångsspår, är Frantz Fanon och Edward Said. Fanon var 

en fransk psykiatriker som betonade betydelsen av såväl de rasifierande processerna i den 

internationella världsordningen, som de psykologiska aspekterna av den rasifierande processen. 

Även om han själv hade tydliga marxistiska influenser, utmanade han föreställningen om klass 

som en internationellt sammanbindande position och central analytisk enhet. Fanon fokuserade 

även på kolonialismens psykologiska effekter på de koloniserade subjekten. Just dessa 

psykologiska observationer och perspektiv kring hudfärg, identitet och maktordning, har haft 

omfattande inflytande på postkolonialismen som disciplin(Loomba, 2005:35f, 144ff; se även 



3 
 

Fanon, 2015).      

 Edward Said, en amerikansk litteraturvetare med palestinsk bakgrund, 

intresserade sig särskilt för synen på, och förståelsen av, Orienten. Said menade att den 

västerländska skildringen av orienten skapade en dikotomi mellan väst och den Andre. 

Västerlandet kom således att förstå sig själva i kontrast till en föreställd motpart, och därigenom 

betrakta sig själva som mer högtstående, förnuftiga och civiliserade(Loomba, 2005:54ff). Said 

menade även att västerlandet och dess representanter tog sig rätten att tala för Orienten, och 

antingen översätta eller tolka dess essens för den europeiska publiken. Utifrån sin maktposition 

tog sig västerlandet således tolkningsföreträde över andra kulturer(Said, 2013:69f). Said såg 

även en koppling mellan kunskapsproduktionen och den utövade makten. Genom en 

diskursanalytisk metod var det möjligt att närma sig kopplingen mellan de koloniala idéerna 

och institutionernas makt. Detta är en tradition som förts vidare inom postkolonial teori. Hur 

kunskap produceras, och sanning etableras, blir en central fråga. Den västerländska skildringen 

och tolkningen, av den Andre, kan inte frigöra sig från sina kulturella och normativa 

begränsningar – oavsett kunskapsområde. Det medför att företrädare för postkoloniala teori 

gärna undersöker hur den dikotomiska föreställningen om väst och den Andre tar sig uttryck i 

den västerländska diskursen idag. Genom studier av denna går det att såväl upptäcka, som 

avtäcka, maktstrukturer i varande och skapande(Loomba, 2005:49-57; Said, 2013:208f, 212ff).

 Postkolonialismen har samtidigt haft sina kritiker. Den postkoloniala kritiken mot 

det universella, som ett uttryck för en västerländsk privilegierad formulering av universella 

värden, har ifrågasatts av den amerikanska sociologen och marxisten Vivek Chibber. Han 

menar att detta undergräver projekt för universella strävanden och rättigheter, samtidigt som 

det essentialiserar kulturer och deras uttryck. Om människor i väst och öst har olika 

rättighetsanspråk, och väst är genuint oförmögna att förstå eller producera kunskap om öst, 

innebär det att de två är i grunden väsensskilda. Effekten blir då att den postkoloniala diskursen 

de facto förstärker dikotomin mellan västerlandet och andra kulturer(Chibber, 2013:288ff). 

Andra, som den indiske litteraturvetaren Aijas Ahmad, menar att den postkoloniala traditionen 

skildrar såväl de västerländska som koloniserade samhällena som alltför homogena, och 

därmed missar interna motsättningar som är centrala för att förstå samhällena och de sociala 

relationer som genomsyrar dem(Ahmad, 2015:89ff; Ahmad, 2008). 
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2. Tidigare forskning 

Kulturell appropriering har diskuterats och använts såväl i en mer daglig kulturdebatt som inom 

en rad skilda forskningsfält. Det är av stort intresse för mig att se hur begreppet hanterats i 

tidigare forskning, för att dels kunna jämföra akademiska perspektiv på begreppet med mer 

vardagliga uttryck, men även för att likheter mellan dessa bruk kan vittna om en sammansatt 

teoretisk kontext – vilket är en av uppsatsens premisser. Det är även viktigt att se huruvida det 

finns teoretiska motsättningar inom begreppet och dess användningsområde. Vad forskningen 

visar är i hög utsträckning tre skilda perspektiv på begreppsanvändningen: a) Ett mer 

postkolonialt influerat synsätt, som betonar strukturella maktaspekter i tolkningen av begreppet, 

och där bruket passar som en naturlig pusselbit i brukarnas teoretiska förståelse. b) Ett mer 

ambivalent perspektiv, som betraktar appropriering som ett användbart analysredskap, men 

ifrågasätter olika tendenser i det förstnämnda bruket. c) Samt, ett i grunden kritiskt 

förhållningssätt där begreppet betraktas som bärande på inneboende teoretiska brister.

 En av de mer tongivande akademiska texterna, ”Eating the Other: Desire and 

Resistance”(1992), kommer från den amerikanska litteraturvetaren bell hooks, som med hjälp 

av kulturell appropriering skildrar den vita västvärldens fetischering av den Andre. Här fylls 

den Andre med mycket av den laddning som saknas i det egna vardagslivet – spänning, otyglad 

lust, och en sorts genuinitet. Till följd av detta erbjuder den förenklade Andre en lockelse för 

den vita mainstreamkulturen, vars tillvaro kan berikas genom fetischeringen av den Andre. 

Men, då de strukturella maktförhållandena inte upphävs av närmandet till den Andre, oavsett 

föreställningar om en progressiv gränsöverträdelse, blir ett ensidigt närmande aldrig 

oproblematiskt i ett rasistiskt system. Hooks ser det nutida, kapitalistiska 

konsumtionssamhället, med sin varufiering av kulturella uttryck och skillnader, som ett av 

verktygen för den vita majoritetskulturens närmande till den Andre. Ett av problemen med detta 

är att de historiska rötterna till den Andres kulturella mönster, förloras genom den vita 

konsumtionen. Hooks sätt att hantera begreppet har betydande likheter med de förhållningssätt 

vi ser i diskursen. Hennes approach har också inspirerat svenska forskare, däribland sociologen 

Catrin Lundström, som i ”Rasifierat begär: De Andra som exotiska”(2012) använder sig av 

begreppet i en svensk kontext. Här skildras hur unga tjejer med bakgrund i Latinamerika, 

upplever hur vita killar inom den svenska hiphopmiljön har föreställningar om dem som 

exotiska, men även att de tillskrivs en särskild koppling till förorten. Tjejernas föreställda 

identitet möjliggör ett närmande till en mytologiserad förort, som laddas med äkthet, och blir 

tillgänglig genom interaktionen med tjejerna. De vita männen ser en potential till förändring i 
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mötet med den Andre, och får genom approprieringen tillgång till attribut som den Andre 

förmedlar kopplingar till. Härigenom begränsas tjejerna, då deras föreställda autenticitet bara 

gäller i delar av samhället. När de kulturella uttrycken blir en konsumtionsvara, förstärks 

stereotypa och begränsande föreställningar om den Andre. 

 Socialantropologen Michelle Kleisath(2014) argumenterar i sin text ”The 

Costume of Shangri-La: Thoughts on White Privilege, Cultural Appropriation, and Anti-asian 

racism”, samtidigt för att kulturell appropriering som begrepp är underteoretiserat, vilket 

begränsar begreppets analytiska och progressiva potential. Kleisath efterfrågar en djupare 

förståelse för hur laddningen av kulturella uttryck skiftar i olika sociala sammanhang. Hon 

problematiserar här föreställningen om tolkningsföreträde – att representanter från den aktuella 

kulturen har ett avgörande ansvar1 i tolkningen av vad som utgör appropriering. Kleisath menar 

att insiderskapet inte nödvändigtvis ger en insikt i hur en handling ska tolkas. Approprierande 

handlingar sker inte frikopplade från samhället, utan inom ramen för komplexa och historiskt 

laddade makthierarkier - därför behövs en systemförståelse. Enskilda insiders kan sakna 

kunskap om systemet, eller inte motsätta sig det. Således kan en enskild insider inte ensidigt 

bekräfta en överordnad kulturs bruk av attribut från en underordnad kultur. Även detta är ett 

förhållningssätt som vi ser tydligt återspeglat i den svenska diskursen.  

 Samtidigt finns det forskning som visar på begreppets ambivalenta drag, såsom 

Mary Grace Antonys (2014) analys av hur icke-indiska yogalärare tolkar och behandlar yogans 

relation till dess kulturreligiösa rötter. Antony visar hur yogan i den västerländska kontexten 

knyts till en abstrakt spiritualitet, som lämpar sig väl för individualistiska föreställningar – och 

rentav förstärker en individuell överordning. Härigenom förvrängs dess ursprungliga hinduiska 

meningssystem, en process som har en exkluderande effekt på icke-västerländska 

trosuppfattningar. Samtidigt menar Antony att de elitistiska och patriarkala tendenserna i det 

traditionella yogabruket gör frågan svårare. Vid ett fördömande av nya kulturella mönster, 

förbises potentialen i omformuleringar och transformeringar av kulturella uttryck i nya 

sammanhang och interaktioner. Även filosofen Erich Hatala Matthes (2016) intresserar sig för 

hur bruket av begreppet kan resultera i kulturessentialistiska tendenser, som riskerar att åsamka 

samma skada som appropriering genom skapandet av stereotypa föreställningar om kulturer. 

Han menar att förhållningssättet till kulturella insiders är centralt, eftersom frågan hur gränsen 

ska dras mellan en insider och en outsider är en förutsättning för att kunna förhålla sig till 

                                                           
1 Jag betonar detta i kontrast till hur tolkningsföreträdet potentiellt kan skildras som maktutövning. Kleisath 
beskriver här hur hennes agerande, som byggde på en inbjudan från en tibetansk insider, invaggade henne i en 
föreställning om att hon därmed var fri från ansvar. 
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appropriering på ett strukturerat sätt. Hatala Matthes förespråkar istället en utgångspunkt i 

approprieringens strukturella förutsättningar, eftersom det vid strukturella förtryck inte alltid 

finns en enskild aktör som är ansvarig för förtrycket.2 Hatala Matthes menar att denna insikt 

gör det möjligt att använda sig av begreppet utan att låsa sig vid vare sig en essentialistisk 

kultursyn eller en snäv och moraliskt betonad individfokus. Lösningen ligger i att applicera 

begreppet för att nå förståelse för hur det är en del av flera samverkande effekter, och sedan 

koncentrera sig på att bekämpa den bakomliggande sociala marginaliseringen, vilket 

förminskar den skadliga verkan av approprieringen.    

 Andra forskare går ett steg längre i sin strävan att, med en alternativ teoretisk 

utgångspunkt, omforma begreppsanvändningen. Ett sådant exempel är den turkiske sociologen 

Barıs Büyükokutan(2011), som använder sig av begreppet för att analysera hur amerikanska 

poeter under Vietnamkriget knutit an till en buddhistisk tradition. Han är kritisk till den 

dominerande litteraturen på fältet, eftersom den utgår från att ”appropriering bara har en orsak 

- strukturell ojämlikhet, och bara en konsekvens – offerskap”[min övers.]. Detta ger begreppet 

en särskild normativ prägel som han vill undvika. Büyükokutan omformulerar därför begreppet 

så att maktobalansen och offerskapet inte är en förutsättning för dess bruk. I kontrast till övrig, 

här nämnd forskning anser han att kulturell appropriering måste förstås som kulturellt utbyte. 

En lyckad appropriering förutsätter ett ömsesidigt beroende, och att båda parter gynnas av 

utbytet – även om graden av gynnande ej behöver vara likvärdigt. Härigenom tillskriver han 

subjekt inom den approprierade kulturen ett starkt aktörskap. Ett mer ekonomiskt perspektiv, 

som ifrågasätter föreställningarna om approprieringens konsekvenser, kommer från 

ekonomerna Yong Gu Suh, Jung Yun Hur & Gary Davies(2015). Dessa försöker genom en 

marknadsanalys av koreansk kulturproduktion, visa att approprieringen av kulturella attribut 

kan ha positiva ekonomiska effekter för ursprungskulturen. Vad de finner i sin studie är att 

personer som ägnar sig åt appropriering tenderar att ”ha en mer positiv syn på produkterna, 

företagen och landet från vilket det kulturella initiativet kommer”[min översättning]. 

Reaktionen blir således den motsatta till en etnocentrisk marknadsfokus, där konsumenterna 

föredrar produkter från sin egen kultursfär. Detta har implikationer för hur såväl länder som 

företag kan och bör förhålla sig till spridningen av kulturella uttryck. Det finns en möjlighet för 

                                                           
2 Dessförinnan förkastar han ett antal alternativ: Självidentifikation som insider (vilket han förkastar till följd av 
att en aktörs självidentifikation som tillhörande en grupp automatiskt skulle nullifiera alla anklagelser om 
appropriering), strategisk essentialism (accepterandet av de essentialistiska tendenserna som nödvändiga i 
bruket av KA som analytiskt verktyg) och gruppbekräftelse (att medlemmar av den kulturella gruppen definierar 
kriterier för medlemskap, något som blir problematiskt när det dels blir oklart vem som kan bidra till dessa 
definitioner, och dels när föreställningar om kriterierna kan skilja sig åt inom ingruppen). 
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det aktuella landets exportsektor att finna segment i den approprierande kulturen, som är mer 

mottagliga för varor från den approprierade kulturen.   

 Det finns även de som anser att begreppsanvändningen bär på oöverkomliga 

teoretiska svagheter. Ett exempel inom den svenska kontexten går att finna i Eduardo Monteros 

”Teorin om kulturell appropriering – en återvändsgränd”(2014). Detta är inte en akademisk 

artikel, men väl en teoretisk underbyggd marxistisk kritik av begreppet. Montero menar att 

diskursen som omgärdar kulturell appropriering behandlar varje kulturgrupp som homogen, 

vilket medför att skillnader inom kulturerna – speciellt mellan progressiva och reaktionära 

element – förbises. Montero trycker även på att flera av de kulturer som betraktas som 

underordnade i förhållande till den västerländska kultursfären, har egna koloniala ambitioner, 

såväl nutida som historiska. Han menar även att begreppsanvändningens logik nödvändiggör 

kulturell isolering och separatistisk organisering, eftersom jämlika interkulturella relationer är 

sällsynta i en kapitalistisk världsordning.    

 Det bruk av begreppet som gestaltar sig i de för uppsatsen utvalda texterna. ligger 

teoretiskt sett oerhört nära hooks(1992), Kleisath(2014) och Lundström(2012). Det 

problematiserande förhållningssätt till begreppet som lyfts av Hatala Matthes(2016) och 

Büyükokutan(2011), är inte synliga i den svenska diskursen, men de är ändå av stort intresse 

för uppsatsen, eftersom de erbjuder teoretiska alternativ till begreppsanvändningen. 

 

3. Teoretisk förankring 

Diskursanalys är ett sätt att studera samhällsfenomen som sätter språket i fokus, utifrån 

föreställningen att språkets utformning kan säga något om vår sociala verklighet. Språket 

formas av den sociala kontext i vilken kommunikationen sker, vilket medför att om kontexten 

förändras, så förändras också kommunikationens förutsättningar. Språket är således aldrig ett 

neutralt instrument för kommunikation, utan kan studeras i strävan att förstå sociala strukturer 

och förändringar. Diskursen, som här görs till föremål för analys, är denna språkets sociala 

praktik(Fairclough, 2015:51-55). En inflytelserik inriktning inom diskursanalysen har varit 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, som har såväl teoretiska som metodologiska 

element(Bergström & Boréus, 2012:354ff, 374; Fairclough, 2003:3f). Fairclough är tydlig med 

att diskurser är såväl konstituerande som konstituerade, och således står i en dialektisk relation 

till andra sociala strukturer och praktiker(Fairclough, 2015:17). Texten och den sociala 

praktiken, binds ihop av den diskursiva praktiken. Det är således till följd av denna, som vi kan 

bilda oss förståelse för den sociala praktiken genom en textanalys. I vilken utsträckning det 
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sociala faktiskt konstrueras av en textuell framställning är inte bara beroende på 

framställningens karaktär, utan även vem som formulerat den, i vilket sammanhang och – 

kanske främst – hur det sociala redan ser ut. Diskursers sociala effekter är således beroende på 

den mängd sociala faktorer som samspelar inom ramen för dess kontext(ibid, 2003:8f).  

 Vi ser här således en socialkonstruktivism som är högst medveten om existensen 

av det ickediskursiva, men som intresserar sig för språkets roll och betydelse i samspelet mellan 

diskurser och den sociala verkligheten. För den kritiska diskursanalysen går 

samhällsförändringar och diskursiva förändringar hand i hand. Dels eftersom sociala 

förändringar medför förändrade diskurser, dels eftersom diskurser kan påverka och underlätta 

sociala förändringar, men även för att sociala förändringar själva blir en del av diskursiva 

skildringar, debatter och förklaringar(ibid, 2015:37).    

 Inom den kritiska diskursanalysen skiljer Fairclough på normativ kritik, som 

fokuserar på diskursers interna strukturer och motsättningar, och förklarande kritik, som knyter 

diskurser till olika sociala praktiker. Även om språkbruk speglar och är knutna till såväl sociala 

processer som dess underliggande maktordning, är dessa inte statiska. Diskurser är således även 

arenor för motstånd och kamp(ibid, 2015:48f). I denna bemärkelse eftersträvar kritisk 

diskursanalys inte att vara neutral, utan betraktas av Fairclough som ett redskap för progressiva 

samhällsförändringar. För Fairclough är denna förändringspotential primärt knuten till 

marxistiska och gramcianska föreställningar, där rådande diskurser blir ett sätt att upprätthålla 

dominanta samhällsstrukturer. Den kritiska delen av diskursanalysen bör således bidra till att 

demaskera eller destabilisera de diskursiva strukturer som makten vilar på(ibid, 2015:28-36, 

Kap 4).      

 Inom postkolonial teori kan vi se ett snarlikt perspektiv, med en tydlig diskursiv 

fokus och en strävan efter social förändring. Det medför att postkolonialt influerade aktivister 

har en hög grad av övertygelse om språkets konstituerande effekt – och således också 

potentialen i diskursiva förändringar. Hos samtliga av de analyserade texterna i denna uppsats 

finns det en tydlig önskan om förändring av uttrycksformer, perspektiv eller beteenden. Språk 

och representationer fyller här en central roll. Det finns också en underliggande föreställning 

om att kulturell appropriering som begrepp kan vara till hjälp såväl i avslöjandet som 

förändringen av bakomliggande sociala praktiker och strukturer. I denna uppsats knyter jag 

approprieringsdiskursen till den teoretiska utveckling som skett inom den svenska 

vänsterrörelsen, men - jag har inte närmare gått in på utomdiskursiva förklaringar eller 

tolkningar av dessa förändringar. Min primära fokus har varit på den diskursiva framställningen 

i sig, och vilka uttryck den tar - vilket medför att den förklarande kritiken är begränsad till 
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samspelet mellan diskursen och det postkoloniala fältet. I vilken mån det rör sig om en diskursiv 

tendens som speglar större samhällsförändringar, är inget som berörs inom ramen för uppsatsen.

 Men, uppsatsen kan i viss mån säga något om hur, och i vilken utsträckning, 

diskursen lägger en språklig grund för social förändring, och även hur diskursen ser på sin egen 

roll i denna process. Inom kritisk diskursanalys betonas just hur kritikens radikala potential 

sammanfaller med dess förmåga att utmana rådande sociala maktstrukturer. Knutet till denna 

strävan blir det således även relevant att fråga sig vilken transformerande potential som finns i 

den nuvarande diskursen om kulturell appropriering. Vi kan alltså, genom kritisk diskursanalys 

ändå se närmare på den strävan som finns hos skribenterna i förhållande till rådande 

samhällsstrukturer. Hur skildras maktordningen, och hur ska den utmanas? 

 

4. Forskningsdesign och metod 

4.1. Urval och avgränsning 

Vad jag ämnar göra här är en diskursanalys av hur kulturell appropriering används inom ramen 

för en postkolonialt influerad politisk diskurs. Jag är således intresserad av de sammansatta 

språkliga tendenser och praktiker som präglar användandet av begreppet. Min fokus kommer 

att ligga på svenskspråkiga, samhällsorienterade texter, som finns publicerade och tillgängliga 

på internet. Dessa kommer att väljas ut på grundval av att de antingen använder sig av det 

aktuella begreppet i en analys eller kritik av ett samhällsfenomen, alternativt formulerar en mer 

utförlig tolkning av begreppet. En förutsättning för urvalet är att kulturell appropriering ses 

som ett användbart redskap av författarna. I den mån kritik av termen eller dess användbarhet 

kommer att beröras, är det när den formuleras av skribenter som likväl betraktar begreppet som 

användbart. Formulerandet av den undersökta diskursen som postkolonialt influerad, speglar 

inte en strävan från min sida att exkludera texter som använder sig av approprieringsbegreppet 

utan kopplingar till postkolonialismen. Snarare speglar det hur den svenska 

begreppsanvändningen i hög utsträckning präglas av denna teoretiska tradition. Det är 

påfallande svårt att hitta en användning av begreppet som inte följer ett liknande mönster som 

de här analyserade texterna.    

 Jag kommer inte att undersöka akademiska artiklar som använder sig av 

begreppet, utan kommer fokusera på den mer vardagliga politiska diskursen. Merparten av de 

texter som varit föremål för analysen, har hämtats från sidor som har eller har haft en tongivande 

roll inom den postkolonialt influerade delen av den svenska vänsterrörelsen, såsom 
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kultwatch.se, politism.se och vardagsrasismen.nu. Flera av artikelförfattarna hör även till 

rörelsens mer inflytelserika kulturpolitiska debattörer, såsom Valerie Kyeyune Backström, 

Judith Kiros och Sara Abdollahi. Uppsatsen berör således plattformar, texter och skribenter som 

inte bara speglar en svensk postkolonialt influerad diskurs – utan som även har potential att 

göra betydande avtryck inom den. Av de fjorton utvalda texterna är två skrivna under 2013, tio 

under 2014 och två under 2015. Det är möjligt att begreppsanvändningen såväl avtagit som att 

textförfattarnas perspektiv på begreppet har förändrats sedan 2014. Dessa texter har emellertid 

lagt fundamentet för den svenska diskursen, och har etablerat ett mönster för begreppets bruk 

som är synligt på andra digitala och sociala plattformar idag, såsom Instagram, Twitter och 

Facebook. Av tids- och utrymmesskäl exkluderades dessa plattformar från analysen, 

tillsammans med ett mindre antal artiklar som använde sig av begreppet, men vars bruk inte på 

något fundamentalt sätt skilde sig från den berörda delen av diskursen.3 

 

4.2. Tillvägagångssätt  

Fairclough har betonat betydelsen av att diskursanalyser ska innehålla strukturerade analyser 

av texter och deras lingvistiska uppbyggnad(Fairclough, 2003:2f). Det är en bidragande 

anledning till att den kritiska diskursanalysen har såväl en teoretisk som metodisk dimension, 

varav båda delarna är användbara i mitt arbete. Fairclough har lyft fram flera begrepp och 

analytiska redskap anpassade för en strukturerad textanalys. Men, de alternativa redskapen 

inom diskursanalysen är extensiva, och möjliggör radikalt skilda tolkningar av en och samma 

text – beroende på vilka lingvistiska strukturer som intresserar forskaren. Det gör det 

nödvändigt för mig att tydliggöra och motivera de val jag gör under analysprocessen. I min 

undersökning har jag nyttjat de begrepp som har hög grad av användbarhet i analysen av 

diskursen kring kulturell appropriering - frågor om aktörskap, legitimitet och normativ 

laddning. Det finns också ett stort antal språkliga nyanser som jag av utrymmes- och tidsskäl, 

ej har kunnat inkludera i uppsatsen. Jag har gjort flera av mina urval och metodologiska 

uppdelningar tillgängliga i uppsatsens bilagor, så att läsare kan följa delar av texternas 

bearbetning.      

 En av de viktigare aspekterna har varit att undersöka hur sociala aktörer 

representeras i diskursen. Här kan vi se hur aktörer definieras och avgränsas, om de skildras 

som individer eller kollektiv, personligt eller generiskt, vilka potentiella aktörer som inkluderas 

                                                           
3 Grahamsdaughter, 2014; Grahamsdaughter, 2015; Kiros, 2014:B; Kyeyune Backström, 2014:D; Okänd, 2014 
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respektive exkluderas. Det är även av betydelse att se om aktörerna tecknas som aktiva eller 

passiva i förhållande till andra aktörer och processer, eftersom textförfattarnas skildringar av 

aktörer i en social konflikt, får en central betydelse för hur motsättningarna kan lösas 

(Fairclough, 2003:145-150). I hög grad knutet till aktörsperspektivet, är också frågan om 

klassificering – som skildrar hur olika samhällsföreteelser, aktörer eller positioner såväl kan 

knytas till varandra som särskiljas semantiskt(här skiljer Fairclough på likställande och 

särskiljande). För uppsatsen har denna aspekt stor betydelse, eftersom den sätter fokus på hur 

ord ges laddning genom hur de knyts och kontrasteras språkligt i förhållande till andra begrepp 

och företeelser. Genom att knyta samman aktörer med handlingar, subjekt med avsikter och 

handlingar med konsekvenser, ges orden en särskild laddning. Härigenom går det att se hur 

såväl intressemotsättningar som -gemenskaper representeras i text, vilket vittnar om diskursens 

primära konfliktlinjer. Det går också att se vilken laddning som tillskrivs olika aktörer och 

storheter(Fairclough, 2003:88, 100f).    

 En annan term som jag använt mig av är modalitet – som berör författarens grad 

av instämmande med ett stycke, knutet till textens formulering. Fairclough gör här en åtskillnad 

mellan objektiva och subjektiva modaliteter, vilket motsvarar skillnaden mellan ”det är farligt” 

respektive ”jag tycker det är farligt”. Objektiva modaliteter förstärker påståendets sanningshalt, 

oberoende av textförfattarens position, medan subjektiva modaliteter betonar subjektets aktiva 

bedömning i frågan(Fairclough, 2003:165-174). Genom att se närmare på hur texterna hanterar 

modalitetsformer, kan jag få en uppfattning om vilka ställningstaganden textförfattarna 

betraktar som legitima och giltiga, respektive vilka som inte tillskrivs samma erkännande. 

Utöver det specifika bruket av olika modaliteter, har jag även sett på hur åsiktsskillnader och 

konflikter skildras i diskursen, samt hur textförfattarna förhåller sig till begreppets 

avgränsningar – vilket är knutet till diskursens legitimitetsanspråk(Fairclough, 98f). 

Förhållandevis närbesläktat har jag även sett närmare på begreppets inriktning, för att se hur 

avgränsningen ser ut i textförfattarnas exempel på kulturell appropriering. Vilka typer av 

kulturella uttryck är det som berörs i diskursen, och hur hanteras dem? 

 Även om det ej stått i fokus under analysen har jag även uppmärksammat mer 

betydande bruk av antaganden. Utgångspunkten är att alla texters innehåll samtidigt speglar 

något som lämnas osagt – som antas. Även om det är en central del av mänsklig kommunikation 

utgör definitionen av vad som antas vara gemensamt (och således ej föremål för diskussion) en 

maktaspekt. Därmed har det varit av intresse att undersöka vad som tas för givet i 

texterna(Fairclough, 40f, 55ff).  
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5. Analys 

Med utgångspunkt i uppsatsens första frågeställning, att undersöka hur kulturell appropriering 

används inom den postkolonialt influerade delen av den svenska vänsterrörelsen, har jag delat 

upp analysdelen utifrån sex analytiska frågeställningar. Dessa speglar de metodologiska 

aspekter som berörts ovan. 

1. Hur klassificeras sociala aktörer? 

2. Vilka värdeladdade egenskaper, handlingar och åsikter knyts till aktörerna? 

3. Hur förhåller sig diskursen till åsiktsskillnader? 

4. Hur används olika modalitetsformer inom diskursen? 

5. Hur avgränsas kulturell appropriering? 

6. Vilka kulturella uttryck approprieras i diskursen? 

 

5.1. Hur klassificeras sociala aktörer? 

Genom att se närmare på hur skribenterna arbetar med klassificering kan vi se hur olika 

positioner, åsikter, personer och grupper knyts till varandra genom texternas uppbyggnad och 

formuleringar – samt hur dessa kontrasteras mot andra parter(Fairclough,88, 101ff). 

 Vid en genomgång av hur begrepp likställs och kontrasteras i texterna ser vi 

formandet av en tydlig diskursiv dikotomi. Den motsättning mellan kolonisatör och 

koloniserad, som är central inom postkolonialismen, är påfallande i diskursen. På den ena sidan 

är de tydligaste och mest återkommande aktörerna olika inkarnationer av västvärlden och vita 

människor. I den högre abstraktionsformen formuleras de såsom ”västerlandet”, ”människor i 

väst”, ”västerländska kulturer” eller ”det västerländska”. Ett steg ner i abstraktionsnivån ser vi 

aktörerna i form av ”vita”, ”privilegierade kroppar”, ”vita kroppar”, ”vita personer” eller ”vita 

snubbar”. Ofta kopplas de också till särskilda epitet eller sysselsättningar som är aktuella för 

textens inriktning, såsom ”vita vänsterdebattörer”, ”rika vita”, ”kulturarbetare” eller ”vita 

feminister”. Därefter sker det ett hopp i abstraktionen ner till individnivå, när enskilda individer 

knyts till de andra storheterna. Dessa är överväldigande personer aktiva inom kultur- och 

medievärlden. Jag kommer i uppsatsen referera till denna gruppering, de människor och 

kultursfärer som knyts därtill, som den dominanta kulturen.   

 Mot detta ställs, vad som på de högre abstraktionsnivåerna skildras som, 

”ursprungsbefolkningen”, ”andra civilisationer”, ”ursprungskulturen”, ”urbefolkning”, ”andra 

kulturer” eller helt enkelt ”resten av världen”. Den geografiska kopplingen existerar här primärt 

som en antites till det västerländska. Den lägre abstraktionsnivån utgörs av formuleringar kring 
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”bruna kroppar”, ”svarta personer”, ”rasifierade kroppar”, ”afroamerikaner”, ”massajer” och 

”svarta människor”. Även här knyts dessa till mer specifika egenskaper eller sysselsättningar - 

”svarta hiphopartister”, ”japanska kvinnor”, ”svarta transpersoner” och ”svarta feminister”. Det 

fåtal exempel på individer som tas upp utgörs primärt av musikartister och afroamerikanska 

medborgare som blivit skjutna av polisen. I högre utsträckning ser vi här textförfattarna knyta 

denna gruppering till sig själva, genom ord som ”vi”, ”vi andra” och ”jag”. Skiftningen i 

abstraktion gör ofta gällande att aktören på den lägre abstraktionsnivån utgör en representation 

av den mer abstrakta enheten, eller exemplifierar hur aktörer inom denna ägnar sig åt vissa 

handlingar eller hyser vissa föreställningar – respektive påverkas av särskilda handlingar och 

uppfattningar. De större kollektiva abstraktionerna antas således rymma även en rad olika 

egenskaper och förhållningssätt som sällan uttrycks i texterna, men som anses vara likgiltiga 

för aktörernas roll inom den större enheten. Detta gäller faktorer som kön, inkomstnivå, ägande, 

yrke, boendeort, födelseort, politiska åsikter, politiskt engagemang och sociala band. Storheter 

som ”västerlandet” eller ”vita personer”, är således diskursivt enhetliga i relation till de 

handlingar och strukturer som möjliggör deras kulturella dominans. I linje med detta behandlas 

även de mer abstrakta formerna av kulturerna som aktiva aktörer i diskursen. Bajric(2014:C) 

konstaterar att ”det finns inget jämlikt utbyte där båda kulturer får vara intakta och frodas utan 

att en försvinner och den andra tjänar pengar på det”. Här är kulturen en ekonomisk aktör som 

har förmåga att tjäna pengar. Även Dahlberg (2014) konstaterar, i fråga om Findus 

internationella rätter, att ”kulturerna maten tas ifrån får inget”. Att kulturerna skildras som 

aktörer förstärker deras diskursiva enhetlighet. Motsättningar inom den underordnade kulturen, 

eller ekonomiska stratifieringar, är osynliga.    

 De nyanser vi ändå kan ana inom kulturerna är primärt hudfärg, geografisk eller 

etnisk bakgrund. Inom diskursen skildras detta i hög grad som att en person är rasifierad, eller 

rasifieras – vilket innebär att de tillskrivs etniskt relaterade identiteter och egenskaper. En 

rasifierad svensk medborgare behöver således inte kopplas till det västerländska. Vi ser tydligt 

i Dominguez(2015) hur människor i förorten betraktas som en del av den underordnade 

kulturen, samtidigt som motparten skildras som kolonisatörer, oberoende av att de bor i samma 

land.  

 

5.2. Vilka värdeladdade egenskaper, handlingar och åsikter knyts till aktörerna? 

De värdeladdade handlingar och åsikter som kopplas till den dominanta kulturen, följer i stort 

sett sex olika mönster. 
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a) De är hänsynslösa. Diskursen skildrar en kulturell enhet som ”inte tar ansvar”, 

”missbrukar glädje”, ”utraderar”, är ”ohämmade”, ”omtalar respektlöst”, ”har mage att 

säga” och ”ger sig rätten”.  

b) De är ignoranta. Den vita majoriteten ”förstår inte”, ”vill inte förstå”, ”kan inte fatta”, 

”är ansvarslösa” eller ”okritiska”. De vill inte ta till sig det som de underordnade 

kulturerna och deras representanter försöker förmedla. 

c) De försöker tysta. Samtidigt görs det här aktiva val att ”osynliggöra”, ”avfärda”, 

”fördöma”, ”håna” och ”anklaga” - nära knutit till att de ”har makten att tysta”. De är, 

oavsett graden av medvetenhet om sin strukturella position, måna om att tysta kritiska 

perspektiv.  

d) De är falska. Den dominanta kulturen när en beräknande sida. De ”utger sig för”, 

”kanske lurar oss”, ”iklär sig rollen”, ”maskerar sitt förtryck”, ”låtsas inte förstå” och 

”döljer sina fördomar”. Här saknas en genuinitet och öppenhet. 

e) De utnyttjar. Vi ser också hur hänsynslösheten och det beräknande står i relation till 

ett profiterande på den underordnade kulturen. De ”exploaterar”, ”tjänar pengar”, 

”tuggar och spottar ut oss”, ”utnyttjar och lånar”, ”nyttjar efter egna behag” och ”ger 

inget tillbaka”. 

f) De är bekväma och priviligierade. Aktörerna som gestaltas inom ramen för det vita 

och västerländska ”är högst upp”, har ”den otroliga makten”, ”får mer status”, ”ses som 

coola”, har ”bekväma välbetalda jobb”, ”gottar sig i mystiska stereotyper”, ”lutar sig 

tillbaka”, ”får inredningsreportage”, ”har rätten att klampa in”, ”straffas inte”, ”släpps 

in” och är ”knappast obekväm[a]”. 

Sammanfattningsvis rör det sig om primärt negativt laddade attribut som kopplas till den 

dominanta kulturen – och de därtill knutna aktörerna. Samtidigt speglas en hög grad av aktivitet 

och aktörskap. Det är en aktiv grupp, som gör och har. Det rör sig emellertid om en i det 

närmaste parasitisk verksamhet, som livnär sig på de underordnade kulturernas bekostnad, och 

som gör det ömsom omedvetet, ömsom med berått mod. Hos skribenterna speglas såväl en 

misstänksamhet som en frustration med anledning av detta.  

 Den diskursiva motparten i den underordnade kulturen skildras dock radikalt 

annorlunda, och domineras av fem tydliga figurationer: 

a) De osynliggörs. Medlemmar i den underordnade kulturen ”marginaliseras”, ”agerar 

statister”, ”är helt frånvarande i narrativet”, ”utraderas”, ”nämns inte”, ”ges ingen 

kredd” eller ”försvinner”. 

b) De betraktas och beskrivs. De ”anses”, ”beskrivs”, ”antas ha”, ”ses som undermåliga”, 

”ses inte ens som verklig kultur”, ”bemöts inte lika bra som vita personer”, ”kommer 

anses vara ’exotiska’”, ”anses vara förtryckta”, ”ses som bakåtsträvande”. 
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c) De drabbas. De ”tar konsekvenserna”, ”straffas”, ”förbjöds”, ”mördas”, ”skjuts ner”, 

”tafsas på”, ”får ej arbetsintervjuer”, ”nekas tillträde”, ”kommer få möta mycket 

rasism”, ”får inget”, ”får symboliska arvoden”, ”blir utsugna” och ”förvägras rätten att 

delta”. 

d) De är utsatta och maktlösa. I nära anslutning till c) har de samtidigt ”lågt värderade 

liv”, ”lever kvar i marginalisering”, ”tillhör den vita kulturen”, ”hade själva inte 

makten”, ”har inte makten”, ”tvingas ge upp sin själ” eller ”tvingas assimilera in i den 

västerländska kulturen”. 

e) De försöker belysa problemen. De ”fortsätter revolten”, ”problematiserar”, försöker 

”peka på konsekvenserna”, ”ifrågasätter konsekvenserna”, ”belyser samhällets 

dubbelmoral”, ”ifrågasätter” och ”belyser”. Detta knyts ofta till politiskt medvetna 

segment av den underordnade kulturen. 

I kontrast till den dominanta kulturen ser vi här en utpräglad passivitet. Läsaren förmedlas en 

tydlig bild av en grupp som inte har en plats i samhällsdiskursen, och som aktivt hålls utanför 

den – vilket gör dem oförmögna att bryta obalansen, i led med att gestaltningarna sker på det 

vita majoritetssamhällets villkor. Samtidigt knyts utsattheten tydligt till den dominanta 

gruppens aktioner och perspektiv. Maktrelationen mellan den dominanta och den underordnade 

kulturen framstår samtidigt som statisk, såväl tids- som rumsmässigt. Förtrycket och rasismen 

”saturerar kulturer, normer och strukturer, blir[…]nästan som en del av människans 

DNA”(Bajric, 2015). De abstrakta enheterna är således samtidigt påfallande konstanta. 

Rasismen blir här i det närmaste en europeisk arvsynd, som måste renas.4  

 Detta speglas i de lösningar som presenteras, där det finns en tydlig övervikt på 

hur den dominanta kulturen, och enskilda aktörer härur, bör förändra sitt beteende. 

Bajric(2014:A) formulerar det som att ett jämlikt möte förutsätter att ”den priviligierade parten 

[måste] backa och den underprivilegierade få mer plats”. Det är således i den överordnade 

kulturen makten finns av avsluta den ojämlika relationen, genom att de först blir medvetna om 

sin roll, och sedan förändrar sin roll. Subjekten i den underordnade kulturen får därmed 

sekundär betydelse i förändringsprocessen. Den kamp som utmanar maktrelationerna är i 

huvudsak knuten till att upplysa om den dominanta gruppens överordning. Här kan vi se någon 

form av förhoppningar i en relativt tongivande hopplöshet - upplysningen blir en väg till frihet 

och representation. Approprieringen i sig förefaller vara omöjlig för den drabbade att stoppa. 

Bajric förhåller sig kritisk till de som aktivt tar på sig rollen att konfrontera människor ”och 

förklara hur bindi och dreads är hemskt”(Bajric, 2014:A). Den bredare lösning som presenteras 

                                                           
4 Det är här intressant att se på Kleisath (2014), vars redogörelse för sitt förhållningssätt till tibetansk kultur och 
sin vistelse i Kina i det närmaste liknar en bikt. Analysprocessen blir en veritabel katarsis.  
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av Bajric i den svenska kontexten är att erbjuda ”mer kultur åt alla, mer information kring olika 

kulturer i skolan”(ibid). Detta verkar företrädesvis gälla de vita svenskarna själva, som skall få 

fördjupad kunskap i den svenska kulturen för att således minska behovet av kulturell 

appropriering(som enligt Bajrics underbyggs av att en stor del av den svenska kulturen har 

”smutskastats” av kopplingar till nazism och rasism).    

 Den underordnade kulturens diskursiva passivitet problematiseras stundtals av 

skribenterna. Bajrics nämner hur samtalet har kommit att domineras av en ”fokusförskjutning 

från kulturer som förtrycks till individer som har makten att sluta förtrycka”. Det diskursiva 

alternativet hon själv presenterar är dock en fokusering på ”lidandet CA skapar”, vilket 

svårligen kan ses som ett brott med den passiviserande skildringen av den underordnade 

kulturgruppen(Bajric, 2014C). Den text som innehåller ett mer aktivt aktörsperspektiv är också 

det mest polemiska. Dominguez(2015) debattartikel innehåller ett par formuleringar där det 

diskursiva ”vi”:et, ska ”bygga våra egna institutioner, våra egna skolor” och samtidigt ska 

”stärka oss själva för att aldrig mer bli trampade på”. I texten konstateras att medlemmar ur den 

dominanta kulturen ”aldrig kommer att lämna den platsen åt oss”. Här finner vi således en av 

diskursens mer aktiva subjekt inom den underordnade kulturen. Till följd av ”vi”:ets abstrakta 

karaktär blir emellertid potentiella handlingsplaner också mer oklara, särskilt då de inte tydligt 

artikuleras. 

 

5.3. Hur förhåller sig diskursen till åsiktsskillnader? 

För att greppa texternas modalitet, hur textförfattarna förbinder sina formuleringar till en viss 

epistemologisk och ontologisk position, går det att närma sig dem via olika infallsvinklar. Ett 

sätt är att se närmare på hur de hanterar meningsskiljaktigheter inom ramen för diskursen. 

(Fairclough, Kap 10) Det som förenar de aktuella texterna är en tydligt konfliktorienterad linje 

i relation till de diskursiva antagonisterna i den dominanta kulturen. Det finns en viss strävan 

att lösa skillnader - men då i form av skillnader i förståelse, ej i åsikter. Dessa strävanden tar 

sig framförallt uttryck genom förklarande ansatser, och det är primärt i den bemärkelsen de är 

dialogiska. Bajric (2014:B) formulerar det t.ex. i termerna om att ”påminnas om vad som är 

CA[Cultural Appropriation]”.    

 Det finns ett visst erkännande av skilda perspektiv på kulturell appropriering, 

främst hos Dahlberg och Bajric. Båda nämner att begreppet är omdiskuterat, men det gäller 

andras förhållningssätt, inte deras eget(Dahlberg, 2014; Bajric, 2015; Bajric, 2014:A; Bajric, 

2014:D; Bajric, 2014:B). Den osäkerhet som ändå finns är i fråga om tolkningar och gränser. 
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Bajric menar att det inte finns någon ”regelbok”, eller en ”analysmodell som passar alla”(ibid, 

2014:D). Hon kan inte heller tala för ”alla rasifierade i världen”, utan att människor ur den 

drabbade kulturen har tolkningsföreträde(ibid, 2014:A). Även Dahlberg(2014) menar att ”vad 

som är CA eller inte har ingen tydlig gräns. Olika personer från samma kultur ser olika på det 

också vilket gör det ännu knivigare”. De motargument som presenteras i texterna hanteras dock 

schematiskt, det handlar aldrig om två skilda men jämbördiga perspektiv. Den föreställda 

motparten brister antingen i förståelse, ansträngning eller värderingsmässigt. Bajric skildrar 

motargumenten som ”strukturblinda/rasistiska”(Bajric, 2014:B), ”inte bara skevt men också 

otroligt naivt”, eller som att de ”låter likt de argument antifeminister använder”(ibid, 2014:D). 

Vid en hypotetisk invändning råder hon läsaren att denne ”scrollar upp och läser mina 

inlägg[…] då polletten inte riktigt trillat ned än”(ibid, 2014:B). Även Abdollahi kopplar 

ståndpunkterna till bristande förståelse - vita personer ”förstod inte” eller ”missade” särskilda 

aspekter(Abdollahi, 2014:B). Bajric (2014:B)betonar även naiviteten hos en föreställd motpart 

på andra sätt, genom att skriva ut enskilda satser i versaler. Dels för att skapa en diskursiv 

absurditet, där motståndarsidan skildras som hippies vars lösning är att sjunga ”WE SHALL 

OVERCOME”, dels för att signalera frustration och en nödvändighet att höja rösten för att 

informationen ska uppfattas(Bajric, 2014:B; ibid, 2014:D). Poängen anses ha såväl förmedlats 

som förklarats tidigare, varpå versalerna symboliserar en markerad, nästan irriterad repetition. 

Judith Kiros berör potentiella invändningar snarlikt. Hon parafraserar dem i frågeform, och 

förklarar sedan varför de är felaktiga, ofta med en lätt raljerande ton. Härigenom påvisas 

diskursivt det absurda i motståndarsidans perspektiv(Kiros, 2013:A).  

 Den bekvämlighet som kopplats till den dominanta kulturens aktörer blir tydliga 

i hur deras föreställda perspektiv behandlas. Att upprätthålla deras linje ”är väldigt 

enkelt”(Bajric, 2014:D), samtidigt som många av dem ”inte vill ta till sig”, enligt 

Bajric(2014:A). Även Kyeyune Backström trycker på att antagonisternas lojhet. ”Det är lätt för 

vissa” att inta särskilda ståndpunkter i förhållande till kulturell appropriering, menar hon 

(Kyeyune Backström, 2014:A; ibid, 2014:B). Ett analytiskt försök från motståndarsidan är ”inte 

bara […] felaktigt, det är också slappt”(ibid, 2014:B). De tar den enkla vägen och väljer att 

”inte problematisera det ytterligare”( ibid, 2014:A). Detta förstärker kontrasten mellan 

textförfattarna och deras diskursiva antagonister. 
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5.4. Hur används olika modalitetsformer inom diskursen? 

Den utsträckning i vilken diskursen domineras av objektiva modaliteter är påfallande. När det 

ges exempel på kulturell appropriering finns det i princip inga subjektiva modaliteter.5 Det 

innebär att ingen att skribenterna formulerar tolkningar av appropriering i termer av ”jag 

tycker”, ”i min mening”, ”jag anser”, ”så som jag ser det”. Allt är uttryckt i objektiva 

modaliteter. Detta signalerar en säkerhet i, och en förpliktelse till, de påståenden som 

formuleras kring kulturell appropriering(Fairclough, 2003:165-171). Det innebär också att 

dessa relationer ej kan ifrågasättas – de är.   

 Samtidigt som textförfattarnas egna analyser har kraftiga sanningsmarkörer, 

skildras de föreställda motparterna i texterna i högre utsträckning ha subjektiva ståndpunkter. 

Andra menar, men såhär är det. De åsikter och positioner som skribenternas inte håller med 

om, knyts antingen till någons subjektiva föreställning eller lindas in i ett påstående med 

objektiv modalitet. Bajric(2015) formulerar det i termer av att det ”finns en allmän tro om att 

vi lever jämställt”, men att ”vi lever […] i en värld där vi är lurade”. Den motsatta uppfattningen 

existerar, men den är felaktig. I Abdollahis text om Sebbe Staxx(2014:A) skildras hans egen 

önskan om en skådespelarkarriär som att han ”säger […] att han vill bli skådespelare”. Vi kan 

inte vara säkra på vad han egentligen vill. I jämförelse beskriver Abdollahi hans handlingar som 

absoluta. Han ”approprierar brytning”, han ”behöver inte ta konsekvenserna” av klassförakt. 

Här finns ingen grad av osäkerhet kopplat till hennes bedömning.6  

 Eftersom skriftställarna samtidigt positionerar sig inom den underordnade 

gruppen, vilket görs enklare till följd av gruppernas abstrakta karaktär, står de i direkt 

motsatsposition till den dominanta kulturen. Även om formuleringarna speglar deras 

egenupplevda positionering, skapar de samtidigt en diskursiv positionering som gör dem själva 

till en del av de analyserade subjekten – de görs till en del av de Andra. I kontrast till den 

dominanta kulturens ignoranta och falska drag blir skribenterna således sanningsbärare. De 

förklarar eller avslöjar. Texternas modalitet blir således tongivande i formandet av de ignoranta 

subjekten i den dominanta kulturen. Härigenom kan vi förstå textförfattarnas säkerhet, som 

ligger till grund för modalitetsformuleringarna i diskursen. Som delar av den underordnade 

kulturen är de epistemologiskt priviligierade.  

                                                           
5 Observera att det finns andra påståenden där formuleringarna tyder på större osäkerhet. Bajric(2014:A) 
kommenterar till exempel att ”min upplevelse är att debatten kring CA är relativt ny inom Sverige”. Där fogas 
således in en diskursiv osäkerhet genom den subjektiva modaliteten.  
6 Vid ett stycke nämner Abdollahi att ”kanske lurar han oss alla, det kan bara han veta”. Även om kanske 
signalerar en potentiell osäkerhet, är den egentligen inte Abdollahis, utan allas. Jämför med en formulering i 
stil med ”jag tror att han försöker lura oss, men det kan bara han veta”, där osäkerheten skulle knytas till jaget. 
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5.5. Hur avgränsas kulturell appropriering? 

Eftersom artikelförfattarna primärt beskriver exempel på kulturell appropriering genom 

objektiva modaliteter, måste deras säkerhet även spegla ett förhållningssätt till begreppets 

ontologiska och epistemologiska dimensioner. Därmed blir det av vikt att se närmare på hur 

diskursen hanterar approprieringens avgränsningar. I bilaga 1 finns en samling av de 

resonemang som berör vad som kännetecknar kulturell appropriering inom diskursen. Det finns 

ingen tydlig diskursiv hierarki mellan faktorerna, men de präglas av en maktdiskrepans mellan 

de berörda kulturerna, kombinerat med fördelaktiga incitament för den dominanta kulturen och 

negativa effekter för den underordnade.7 Bilagan innehåller även utmärkande drag rörande 

kulturellt utbyte, som visar hur interkulturell interaktion utan appropriering skildras i diskursen. 

Utgångspunkten i bedömningen av vad som utgör kulturell appropriering är de objektiva 

faktorer som är listade i bilagan, och som föreställs kunna avläsas eller upptäckas. Men, i och 

med att det finns en mångfald av bidragande faktorer, är det möjligt att föreställa sig situationer 

där gränsdragningen blir mindre tydlig – eftersom det inte är helt klart vilka, hur många eller 

hur starka faktorerna behöver vara för att vi ska kunna applicera begreppet. Det är också möjligt 

att en handling som bär tydliga drag av appropriering kombineras med särskilda inslag av 

utbyte, eller att en handling som primärt kretsar kring kulturellt utbyte har inslag av 

appropriering. Denna typ av strukturanalyser kommer således alltid innehålla 

tolkningsaspekter. Men, hur bedömer vi tolkningarnas kvalitet? Här domineras diskursen av två 

förhållningssätt – strukturell förståelse och kulturell tillhörighet. I fråga om kulturell 

tillhörighet framträder en viktig nyans. En medlem i en underordnad kultur kan avgöra när 

något utgör kulturell appropriering, men de kan inte avgöra när så inte är fallet.

 Bajric(2014:D) uttrycker det som att ett ”godkännande” från någon i den 

underordnade gruppen inte är tillräckligt. Men, vi ser ingen liknande formulering inom 

diskursen rörande ett fördömande från någon i den underordnade gruppen. Det antyder rent 

praktiskt att i fall där det finns skilda perspektiv inom den underordnade gruppen bör de avgöras 

till fördel för de som anser att exemplet är appropriering. För Bajric kan en rasifierad däremot 

inte tala för alla ”icke-västerländska kulturer”(Bajric, 2014:D), och hon ondgör sig över att 

många ”tar sig rätten att bedöma vad som är CA och inte gällande kulturer […] dom själva inte 

tillhör”(ibid, 2014:A). I oklara situationer råder hon sina läsare att studera ”skribenter som är 

rasifierade och vet vad de pratar om”. Kunskap sammanbundet med tillvaron som rasifierad 

                                                           
7 Se bilagan för mer utförlig genomgång 
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premieras således epistemologiskt(ibid, 2014:D). Häri finns samtidigt ett antagande om att 

rasifierade från en specifik icke-västerländsk kultur kan tala för den kulturen. Detta förstärks 

även i andra av Bajrics texter, där hon råder läsare att rådfråga människor som tillhör en viss 

kultur, eller som använder de aktuella kulturella uttrycken inom sin egen kultur – då dessa har 

tolkningsföreträde(ibid, 2014:A; ibid, 2014:C). Hur kulturen och tillhörigheten ska avgränsas 

berörs emellertid inte.     

 Bajric är också den som tydligast utvecklar frågan om gränsdragningen mellan 

appropriering och utbyte. Det är således också här gränsdragningens problematik blir tydlig. I 

en artikel berörs bilder, som exemplifierar de två skilda tendenserna i interkulturella 

relationer(Bajric, 2014:A) Flera av bilderna föreställer fotografier på Michael Jackson och olika 

grupper av människor från inspelningen av musikvideon till låten Black or white. Bajric gör här 

en analys av varför dessa bilder inte utgör exempel på kulturell appropriering. Hon trycker på 

att Jackson ej klär sig i samma kläder eller poserar på samma sätt som dessa, samt att de 

presenteras med värdighet. Men, även att personerna som deltar själva får porträttera sin kultur, 

samtidigt som artisten ”upplevs delta av vänlighet”, ”är inbjuden” respektive ”ger dom en 

plattform”. Betraktarens blick och tolkning av fotonas diskursiva karaktär är således centrala, 

medan de faktiska relationerna vid själva fotograferingen blir sekundära.8 Detta förstärks om vi 

ser på autenticiteten hos de som porträtterar respektive kultur, eftersom åtminstone de förmodat 

ryska och afrikanska dansarna, porträtteras av amerikanska dansare.9 Vad innebär det för den 

strukturella analysen, om appropriatören kan passera som en medlem av ursprungskulturen? 

 I den tidigare forskningen visar Kleisaths(2014) försök att formulera en mer 

strukturfokuserad approach, på just svårigheterna i avgränsningen. Den praktiska följden blir 

framförallt att en inbjudan till en viss kulturell praktik(även från en erkänd kulturell insider), 

inte automatiskt ger interaktionen status som kulturellt utbyte. Ramarna för dessa tolkningar 

föreställs vara strukturell förståelse, men eftersom denna bygger på en teoretisk förförståelse, 

är rätt kunskap en förutsättning för att göra rätt tolkning. Förmågan att artikulera strukturerna 

på ett teoretiskt sammansatt sätt, ger således inflytande i tolkningsprocessen. Medlemmarna av 

                                                           
8 Till exempel betydelsen av att det rör en av världens mest framgångsrika musikartister, i produktionen av en 
kommersiell musikvideo finansierad av ett av världens största musikbolag.  
9 Synen på den aktuella musikvideon gör det än svårare. Det konstateras att den aktuella musikvideon ”låter 
personerna själva representera och visa upp sina kulturer”, men utöver dansarnas identitet, imiterar Jackson 
också deras rörelsemönster i sin egen dans. Detta bör rimligtvis betraktas som appropriering utifrån diskursen, 
sett i sammanhanget av de ekonomiska incitamenten och den bristande autenticiteten hos representationen. 
Här berörs inte heller den del av musikvideon som innehåller en ung Macaulay Culkin, iförd en stereotyp 
hiphopoutfit, mimandes till ett rapstycke framfört av videons vita producenten. 
https://youtu.be/F2AitTPI5U0?t=4m36s 

https://youtu.be/F2AitTPI5U0?t=4m36s
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de underordnade kulturerna kan enligt Kleisath(2014) vara ”fullständigt okunniga”[min övers.] 

om dessa strukturer – vilket diskvalificerar dem från tolkningen. Okunskapen upphäver 

tolkningsföreträdet. Genom sin kunskap om strukturell rasism förmådde hon, som ståendes 

utanför gruppen, göra en mer giltig tolkning än sin tibetanska lärare, som tillhör gruppen. 

Medlemmar i den underordnade gruppen kan således avgöra att något är kulturell appropriering 

rörande den egna kulturgruppen, men inte avgöra att det inte är appropriering.  

 

5.6. Vilka kulturella uttryck approprieras i diskursen? 

I bilaga 2 finns de kulturella uttryck samlade som nämns inom diskursen som potentiella 

föremål för appropriering. De uttryck som berörs är i hög grad specifika objekt med en viss 

symbolisk och historisk laddning – såsom bindi, hamsa eller i Sveriges fall, Tors hammare och 

Dalahästen10. Det finns inga exempel på värderingar, normer eller institutioner som 

approprieras. Kulturerna representeras således diskursivt av enkla, mindre symboler. I den 

indiska kulturens fall rör det användandet av bindi och traditionella indiska kläder, för den 

nordafrikanska bruket av hamsa och bönemattor, och för den ursprungsamerikanska 

användandet av fjäderskrudar. En något högre abstraktionsnivå finns i exemplen med dansstilar 

och Findus färdigrätter(Dahlberg, 2014), och det finns omnämningar av mer abstrakta 

strävanden med approprieringen - såsom när Abdollahi(2014:B) nämner hur ”västvärlden letar 

[…] efter kulturella uttryck att exploatera för att erhålla en känsla av något autentiskt och äkta”. 

Men, det förefaller som att det krävs någon form av tydligt kulturellt attribut som katalysator, 

för att begreppet ska kunna användas.   

 Hooks(1992) kritik av varufieringen av kulturella attribut, blir synlig i fokusen på 

kulturella uttryck som kan konsumeras av individer på en marknad. Samtidigt cementerar detta 

i viss mån begreppets individfokus, där textförfattarna betonar de enskilda aktörernas 

konsumtionsval. Att kulturella attribut är föremål för försäljning, och därmed en del av en 

marknadslogik, är i diskursen ett problem som framförallt beror på den dominanta kulturen. 

Problemet ligger i det västerländska bruket, eller försäljningen, av varan – inte 

kommodifieringen av uttrycket i sig. Bajric(2015) menar att det utsatta landet nekas 

”kulturyttringar som landet själv skulle kunna tjäna på”. Dessa ersätts istället med 

”massproducering”. Således knyts flera centrala marknadsmekaniker (och rentav industriell 

produktion) till det västerländska. Konsumtionen betonas på bekostnad av produktionen. 

                                                           
10 Att Dalahästen är ett dalsländskt kulturuttryck, som kan föreställas ha approprierats av nationalstaten 
Sverige, och säljs i butiker på huvudstadens turistgator, uteblir ur diskursen. 
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Betydelsen av inomkulturella aktörer som gör varan tillgänglig på marknaden, eller relationen 

mellan produktion och konsumtion, är påfallande oklar. Om ”landet själv” kan tänkas tjäna på 

ett särskilt kulturellt uttryck, går det att föreställa sig inhemska aktörer som livnär sig på att 

producera olika kulturella attribut och sedan erbjuder dem till försäljning på en marknad. Men, 

det skulle även kunna begränsas till bruk av attribut som följer en (föreställt) äldre tradition, där 

användandet reproducerar värden som förutsätts ha en viss betydelse för kulturen. De logiska 

följderna av respektive resonemang skiljer sig åt markant.   

 Ett par av skribenterna uttrycker en föreställning om att diskursens fokus ibland 

är begränsad. Bajric nämner att när kulturell appropriering berörs, så ”förminskas den till att 

handla om hur vita människor […] ska ändra sina liv. Oftast hamnar fokuset på just 

konsumtion[…]”. Hon tillägger att ”vi kan inte förminska strukturer till att bara handla om hur 

enstaka individer ska bete sig”(Bajric, 2014:C). Detta sker samtidigt i en text som specifikt 

handlar om hur enskilda individer ska bete sig i förhållande till andra kulturer, vilket visar på 

den diskursiva svårigheten att frångå denna tendens. Även Kyeyune Backström(2014:B) 

konstaterar att ”självklart kan samtalet ibland fokusera för mycket på individer, på 

privatpersoners val av frisyr eller dansstil och bli alldeles för navelskådande, när den egentligen 

ska belysa detta: makt”. Kyeyune Backström utvecklar inte hur en sådan omformulering bör se 

ut, men det kan antas att det speglas i hennes eget formulerande av kopplingen mellan 

appropriering och en större utsatthet för rasifierade i västerländska samhällen. Det alternativ 

som presenteras av Bajric(2014:C) är också att ”fokusera på att förstå lidandet CA skapar”. Den 

potential som främst lyfts upp är således att inrikta diskursen mer på den drabbade parten och 

deras utsatthet.  

 

6. Slutdiskussion 

Den existerande svenska begreppsanvändningen av kulturell appropriering har trots sin korta 

existens fått ett utpräglat användningsmönster. Dikotomin mellan dominanta och underordnade 

kulturer genomsyrar diskursen, och i det närmaste nödgar att kulturella uttryck inkorporeras i 

en av de två storheterna. Till följd av kulturernas diskursiva enhetlighet, förbises inom- och 

mellankulturella motsättningar och nyanser. Detta är synligt i hanterandet av approprieringens 

marknadsaspekter. Hur tolkningen bör se ut av finansiellt starka aktörer, eller andra 

marknadskrafter i den underordnade kulturen, som bidrar till varufieringen av ett kulturellt 

uttryck, är oklart. Det förefallet överhuvudtaget inte finnas något intresse för inhemska aktörers 

roll i processen. Vilken betydelse har den vietnamesiske fabrikören, som producerar rishattar 
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till försäljning åt amerikanska turister? Förenas hen och den vietnamesiska bonden, som bär 

dem i sin vardag, i sin kulturella utsatthet?    

 När vi ser diskursiva likställningar mellan japansk kultur och amerikansk 

ursprungskultur blir den analytiska problematiken uppenbar. Båda kulturerna har varit utsatta 

för kolonialt inflytande och kolonialt präglad rasism. Men, utöver dessa likheter finns det 

markanta skillnader. Precis som Montero(2014) nämner har Japan själv intagit rollen som 

kolonialmakt, och har gjort det på såväl ett militärt, politiskt, ekonomiskt som kulturellt plan. 

Landets nuvarande ekonomiska och politiska roll i världen och regionen är inte perifer, vilket 

gör det svårt att se dem som representanter för en underordnad kultur. Ändå tolkas 

approprieringen av deras kulturella uttryck i samma termer som approprieringen av den 

amerikanska ursprungsbefolkningens uttryck. Radikalt skilda kulturella och historiska mönster, 

tvingas således in samma diskursiva storheter – till följd av att de behöver inordnas i 

motsatsförhållandet mellan dominant och underordnad, mellan väst och den Andre. Detta 

medför samtidigt att enheterna blir väldigt abstrakta, vilket gör tillhörigheten mer abstrakt. 

Frågan om hur kulturell tillhörighet ska avgränsas är dock något som varken berörs eller 

problematiseras i diskursen. Antingen tillhör en aktör en grupp, eller så gör hen inte det. Detta 

blir samtidigt av central betydelse för begreppsanvändningen. Vem kan tala och tolka för 

kulturen?       

 I genomgången av tidigare forskning nämns Hatala Matthes(2016) försök att lösa 

svårigheterna med avgränsningen mellan ingrupp och utgrupp, kombinerat med en strävan att 

komma bort från den individfokus som har präglat begreppets användning. Vad han förespråkar 

är ett förhållningssätt som är mindre skuldbetonat. Istället bör begreppet främst användas för 

att skapa en mer mångfacetterad bild av social marginalisering, varefter det politiska arbetet 

kan inriktas på att motverka utsattheten. För Hatala Matthes medför den nuvarande praktiken 

ett essentialiserande av kulturella mönster, vilket leder till en rad problem. Om medlemmar av 

en kultur formulerar en kategorisering av vad som utgör kulturens signifikanta element, följer 

det med en indirekt avgränsning av vilka som är en del av kulturen, och vilka som inte är det. 

Detta kan ha en exkluderande effekt på subjekt som själv identifierar sig som en del av de 

aktuella kulturerna, men som inte uppfyller de uppsatta kriterierna. Härigenom förstärks 

hierarkiska strukturer inom kulturerna, kring hur äkthet (och därmed även det oäkta) formuleras 

attributs- eller uttrycksmässigt.11 En underordnad kultur behöver inte vara egalitär eller präglad 

av ett inneboende samförstånd, utan kan innehålla marginaliserade segment. Hur kulturens 

                                                           
11 Jämför med synen på och diskussionen om vad som utgör svenskhet. 
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särart definieras är således en maktutövning. Samtidigt bidrar essentialismen till homogena 

skildringar av kulturer, som förbiser just motsättningar och variation, och skapar en risk för att 

de kulturella kriterierna reifieras – vilket begränsar den sociala dynamiken inom 

kulturen(Hatala Matthes, 2016:355f). Ur ett kritiskt perspektiv riskerar alltså den nuvarande 

begreppsanvändningen att förstärka rådande maktstrukturer. Detta är en central diskussion som 

lämnas orörd inom den svenska diskursen.   

 Samtidigt som skribenterna uttrycker en hög grad av säkerhet kring vad som utgör 

appropriering, är resonemangen om begreppets gränslinjer relativt outvecklade. Om en 

svenskfödd, vit person upplever en stark koppling till en viss form av buddhism, och accepterar 

delar av ett föreställt buddhistiskt värdesystem, men samtidigt blandar det med sina tidigare, 

klassiskt västerländska föreställningar – då blir det svårt att inordna i diskursen. Detta trots att 

aktörens tolkning och utlevnad av buddhismen har potential att underminera den underordnade 

kulturens bruk. Men, om samma person köper en buddhastaty och placerar den på 

souvenirhyllan – då är det påfallande enkelt att inordna i den aktuella diskursen, trots att 

inflytandet på ursprungskulturen torde vara betydligt mindre. Detta förstärker den tendens till 

individuell och varuspecifik fokus som vi ser i diskussionen kring appropriering. Mer abstrakta 

kulturella aspekter förefaller vara ointressanta eller ohanterliga - det är primärt konsumtionen 

som är intressant. Detta gör det än mer fascinerande att diskursen speglar en relativt begränsad 

fokus på marknadskrafterna, med en stark inriktning på konsumtionsval och karaktärsdrag. Det 

är också framförallt i förändringar av individuella konsumtionsmönster som lösningarna 

framträder.      

 När vi går in på hur komplexa makt- och kulturmönster står i relation till mindre 

abstrakta uttryck, blir begränsningarna än tydligare. Exemplet med hamsa, eller Fatimas hand, 

är här intressant.(Bajric, 2014:D) Den islamiska världen har förärats sin del av kolonialism, 

vilket har haft en omfattande inverkan på det kulturella och politiska livet i såväl Nordafrika, 

Mellanöstern som Sydostasien. Det är alltså inte förvånansvärt att kulturella särmärken, med en 

koppling till islam, berörs inom diskursen. Men islam är samtidigt en multietnisk religion, med 

troende över hela världen. Det skulle inte ses som kontroversiellt om en konvertit till islam, 

oavsett hur vit han var, köpte en thawb eller bönematta. En trolig slutsats vore också att utifall 

en hamsa, som symbol, har stark koppling till islamisk kultur och religion, innebär det att den 

är tillgänglig som kulturellt attribut även för en svenskfödd, vit man – förutsatt att denne är 

muslim. Men, islam är inte monolitiskt. Så hur förhåller sig bruket av en sådan symbol till 

muslimska trosuppfattningar som gör gällande att nyttjandet av figuren, kombinerat med 

föreställningen att den skulle skydda mot ont, är shirk – avgudadyrkan? Från en sådan 
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ståndpunkt skulle den svenske muslimen göra sig skyldig till den svåraste synden inom islam, 

och potentiellt sprida felaktiga föreställningar om religionen, med utgångspunkt i en 

västerländsk tolkning av symbolen. Har de som betraktar användandet som shirk i detta fall 

tolkningsföreträde, eller bör hänsyn tas till de mångskiftande tolkningar och kulturella bruk som 

existerar inom den bredare islamiska världen?   

 Det är i relation till islam även intressant att se beröringspunkterna med det 

muslimska konceptet om bidah – förnyelse, som beskriver hur externa kulturella uttryck görs 

till en del av religionen och förvränger den, vilket är en allvarlig synd. Skulle en vit konvertit 

som ägnar sig åt förnyelse, kunna betraktas som att hen underminerar de sanna islamiska 

uttrycken utifrån appoprieringsdiskursen? Samt hur betraktas det mot bakgrunden av en 

mångbottnad religiös enhet, då olika islamiska grenar gör skilda tolkningar kring vad som utgör 

bidah?12 Om den underordnade kulturens auktoriteter bör respekteras, såsom den 

ursprungsamerikanska befolkningens traditionella auktoriteter respekteras inom diskursen - 

innebär det att en ālim, med god kunskap i den underordnade kulturens kodifierade kunskap, 

bör ha en särskild auktoritet över det kulturella bruket. Om vi följer diskursen, skulle en insider 

som anser att handlingen utgör appropriering dessutom ha tolkningsföreträde framför en insider 

som anser att så inte är fallet. De sociala konsekvenserna av denna applikation blir i praktiken 

en förstärkning av en oerhört doktrinär, fundamentalistisk läsning av islam. Paradoxalt nog 

skulle en sådan läsning alltså kunna ges teoretiskt understöd från den postkoloniala vänstern. 

Detta resonemang är inte unikt för islam, utan skulle kunna föras kring en rad större 

kulturkomplex. Så fort komplexiteten ökar i vare sig den mänskliga interaktionen eller de 

kulturella uttrycken, blir den kategoriska appliceringen av approprieringsbegreppet som vi ser 

inom den svenska diskursen, svårare.    

 Vi kan bland skribenterna se antydningar om diskursens baksidor. Detta gäller tre 

delar: 1) En för stor fokus på individuella konsumtionsmönster. 2) En för stor fokus på den 

dominanta kulturen och dess aktörer. 3) En stundtals för stor fokus på individuell moral. Detta 

betraktas i hög grad som missförstånd, barnsjukdomar eller snedsteg i applikationen av 

begreppet. Jag skulle dock säga att de utgör en central del av begreppsanvändningen, och är ett 

naturligt resultat av diskursens karaktär. Begreppets oförmåga att hantera mer komplexa och 

abstrakta kulturella strukturer eller uttryck, gör det nödvändigt att fokusera på enklare och mer 

avgränsade attribut. När problemet dessutom ligger i den västerländska konsumtionen av varan, 

snarare än varufieringen i sig, är det fullt naturligt att fokusen hamnar på enskilda aktörer och 

                                                           
12 En sufirit som zikr kan kritiseras av salafister som bidah, och således betraktas som en förvrängning av islam. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5goISKPSH8
https://www.youtube.com/watch?v=8iH1aboY72M
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deras individuella konsumtionsmönster. De negativa attribut, som med oerhörd tydlighet knyts 

till den dominanta kulturen gör samtidigt att den moraliska indignationen och fördömandet blir 

ofrånkomligt. Detta förstärks av att begreppsanvändningen primärt erbjuder diskursiva 

mekanismer för att ”fälla” en interaktion som appropriering(genom antingen en kulturell 

insiders upplevelse, eller strukturell förståelse), inte för att ”fria”.13 Då kulturerna skildras med 

en hög grad av enhetlighet är även varje medlem av kulturen delaktig och ansvarig. Eftersom 

approprieringen betraktas som ensidig, och den underordnade kulturen som påfallande passiv, 

blir möjligheterna att motverka skeendet ytterst begränsade. Detta ger en naturlig diskursiv 

fokus på den dominanta kulturen och dess handlingsmönster. Det nödvändiggör också att 

upplysningen av den dominanta kulturens subjekt om deras roll i ett förtryckande system 

prioriteras framför en organisering av den underordnade kulturen. Dessa sätt att betrakta och 

skildra de motsatta kultursfärerna är teoretiskt nedärvt, och svåra att frångå inom ramen för en 

postkolonial modell. Begreppets funktion förefaller i mindre grad handla om att analysera 

komplexa kulturella samspel och förändringar, och i högre grad om att få vita människor att 

förändra sitt beteende. Det innebär också att dess användningsområde i analytiska sammanhang 

är begränsat. Och det medför, utifrån den kritiska diskursanalysen, även en begränsad 

transformativ förmåga. Det finns en strävan att utmana den överordnade kulturens dominans, 

och exponera strukturella maktförhållanden. Men, de redskap som begreppet erbjuder är 

primärt att upplysa den överordnade kulturen om deras felsteg. Det är när dessa upphört, som 

medlemmarna i den underordnade kulturen kan blomma ut.  

 I kontrast till dessa tendenser trycker Büyükokutan(2011) på behovet av att ta de 

underordnade aktörernas resurser in i beräkningen, eftersom analysen annars missar hur 

approprieringen formas. Dessa applikationer av begreppet är möjliga, eftersom forskarna har 

lämnat den postkoloniala dikotomin. Tillsammans med Hatala Matthes(2016) visar detta på den 

potential som finns i alternativa bruk av begreppet. Sammanfattningsvis bär den nuvarande 

begreppsanvändningen på en rad begränsningar: 

I) En homogen skildring av kulturer som missar skillnader och motsättningar såväl 

inom som mellan kulturer 

II) Den underordnade kulturens diskursiva passivitet 

                                                           
13 Föreställ en situation där person A tillhör en viss kultur, och person B ej tillhör kulturen men äger strukturell 
insikt. Om person C inleder en mellankulturell interaktion med den kultur som person A identifierar sig med, 
kan såväl A som B avgöra att det är appropriering. Men om någon av dem, A eller B, upplever att det inte är 
appropriering, kan det nullifieras av den andre. Huruvida det är upplevelsen från en insider, eller den teoretiska 
förståelsen, som ska ha företräde, beror på vem som anser att det är appropriering.  
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III) En oerhörd säkerhet kring begreppsanvändningen, kombinerat med en oerhörd 

oklarhet kring dess egentliga avgränsningar 

IV) En fokus på individuella konsumtionsval och moraliska fördömanden, samt en 

oförmåga att hantera mer komplexa kulturella mönster 

V) Strävan att inordna alla analyser i dikotomin mellan en överordnad och 

underordnad kultur 

Det är också i denna återkommande dikotomi, som vi ser hur bruket av kulturell appropriering 

knyter an till betydligt större frågor – om essentiella värden kontra universella strävanden. Om 

skilda kulturer är fundamentalt olika, och om människor från skilda kulturer är fundamentalt 

olika, och om dessa rentav har motsatta intressen – då har vi en fråga med betydligt större 

implikationer. Frågan är hur den svenska diskursen om kulturell appropriering bidrar till att 

forma människors politiska medvetande idag?  

”What’s the basis of labour solidarity across cultures? What’s the basis of internationalism, if it is not 

this substratum of common needs and aspirations that people have? It is the bedrock of all progressive 

politics. And if you, under the banner of rejecting universalism, also reject this…this universality that 

binds us. Our common humanity, as the left used to say. You won’t have much to stand on when the 

ultranationalist show up at your door. When the religious nationalists show up at your door. You won’t 

have much to resist them. Not intellectually anyway.” 

 – Vivek Chibber, ”Postcolonial Theory and ’Really Existing Capitalism’” 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1.  

Kulturell appropriering kontra kulturellt utbyte i diskursen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontrasteras mot 

Faktorer som ligger till grund för 

kulturellt utbyte 

 

- Utbytet av kulturella uttryck sker 

mellan jämlikar 

 

- Utbytet av kulturella uttryck är 

ömsesidigt  

 

- Deltagandet i kulturerna sker på de 

villkor som satts upp av de människor 

som utgör kulturen 

 

- Aktören från den dominanta kulturen 

är inbjuden 

 

- Aktören från den dominanta kulturen 

signalerar sitt outsiderskap genom 

klädstil och dylikt 

 

- Aktören från den dominanta kulturen 

tar ej en central plats  

 

- Aktören från den dominanta kulturen 

signalerar ej en överhöghet gentemot 

den underordnade kulturen 

 

- Aktören från den dominanta kulturen 

deltar i den underordnade kulturen utan 

att försöka ”lajva” kulturen 

 

- Det kulturella uttrycket är en gåva till 

aktören från den underordnade kulturen 

eller en representant härav 

 

- Den underordnade kulturen 

representeras med värdighet 

 

- Den underordnade kulturen förminskas 

ej 

 

- Den underordnade kulturen 

representeras av företrädare för den 

aktuella kulturer 

 

- Den kulturella interaktionen ger 

deltagarna från den underordnade 

kulturen en egen plattform  

Faktorer som ligger till grund för 

kulturell appropriering 

 

- Aktörer från en dominant kultur 

använder sig av en underordnad kulturs 

uttryck 

 

- Kulturuttrycket kommer att återspeglas 

och omtalas som en modeaccessoar i den 

dominanta kulturen 

 

- Urvalet av vilka uttryck som väljs ut 

från den underordnade kulturen, och 

användandet därav, är godtyckligt 

 

- Den underordnade kulturens bruk av 

uttrycket bemöts mer negativt än den 

dominanta kulturens bruk 

 

- Den dominanta kulturen har möjlighet 

att välja bort kulturuttrycket vid behov 

 

- Den dominanta kulturens bruk befäster 

stereotyper och fördomar om den 

underordnade kulturen 

 

- De approprierade kulturuttrycken har 

en särskild mening och laddning i den 

underordnade kulturen 

 

- De ursprungliga kulturuttryckens 

mening och betydelse urvattnas i och 

genom den dominanta kulturens bruk 

 

- Bruket av det ursprungliga 

kulturuttrycket inom den dominanta 

kulturen signalerar ett vitt frälsarskap 

 

- Utförs av tillräckligt många inom den 

dominanta kulturen för att det ska skapa 

strukturer och normer 

 

- Det finns ekonomiska incitament för 

bruket inom den dominanta kulturen 

 

- Den dominanta kulturen inordnar det 

kulturella uttrycket i sin egen kultur, 

med ett nytt meningsskapande 
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Bilaga 2.  

Kulturella attribut som berörs som exempel på appropriering i den samlade diskursen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underordnade kulturuttryck som 

är föremål för appropriering 

- Afrikansk dans 

- Twerking 

- Dreads 

- Hamsa 

- Bönematta 

- Traditionell indisk klädsel 

- Native american huvudbonad 

- Traditionell klädsel från delar av 

Asien 

- Armband gjorda av massajer 

- Färgglad kaftan 

- ”Etnisk”, ”afrikansk” batikdräkt 

- Buddhastatyer 

- Dreads 

- Orientaliska mattor 

- Bindi 

- Smycken 

- Kläder 

- Ansiktsmålning 

 

Svenska kulturella uttryck som 

formuleras i diskursen 

- Dalahästen 

- Tors hammare 

- Svenska flaggan 

- Allt som har att göra med 

fornnorden 

- Påsk 

- Jul 

- Knätofsar 
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Bilaga 3. 

V.Kyeyune Backström: ”Att vara antirasist är att förstöra festen, Fredrik Strage.”(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrasteras mot 

Dominant kultur 

- Vita personer 

- Fredrik Strage 

 

Sätts i relation till  

- Anklagar 

- Ondgör sig över 

- Förstår inte 

- Låtsas inte förstå 

- Twerkar 

- Avfärdar 

- Tycker 

- ”Upptäcker” 

- Likställa kritik med statlig censur 

- Har makten att tysta 

- Avfärda diskussionen 

- Förbjöd                                                     

- Behöver inte oroa sig för att skjutas           

- Använt bilder 

Underordnad kultur 

- Antirasister 

- Transkvinna 

- Svarta personer 

- Svarta människor 

- Svarta transpersoner 

- Trayvon Martin 

- Michael Brown 

- Vi 

Sätts i relation till  

- Förstör festen 

- Nekades tillträde 

- Förbjöds 

- Skjutits ner 

- Mördats 

- Problematisera 

- Peka på konsekvenserna 

- Ifrågasätter konsekvenserna 

- Har lågt värderade liv 

- Tafsas på 

- Exotiseras 

- Får ej arbetsintervjuer 

- Blir undermåligt representerade i 

magasin och tv 
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Bilaga 4.  

V.Kyeyune Backström: ”Varför kan vi uppskatta uttryck förrän de gestaltas av en vit 

kropp?”(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrasteras mot Kontrasteras mot 

Dominant kultur 

- Karin Olsson 

- Miley Cirus 

- Hipsters 

- Konstnärer 

 

Sätts i relation till   

- Avfärda 

- Utradera 

- Iklä sig 

- Tar existerande uttryck 

- Ger inte 

- Ger inget tillbaka 

- Öppnar gallerior 

- Öppnar froyo-ställen 

            Underordnad kultur 

- Svarta kroppar 

- Bruna kroppar 

- Afrikanska diasporan av slavättlingar 

- Upphovsmän 

- De från början boende i 

arbetarklasskvarter 

- Afroamerikaner 

- Den svarta hiphopen 

 

Sätts i relation till  

- Är helt frånvarande i narrativet 

- Utraderas 

- Tjänar inte 

- Är upphovsmän 

- Nämns inte 

- Ges ingen agens 

- Ges ingen kredd 

- Ges ingen ekonomisk ersättning 

- Lever kvar i marginalisering 
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Bilaga 5.  

V.Kyeyune Backström: ”Vi diskuterar Taylor Swift och Nicki Minaj, men glömmer de vita 

snubbarna” (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrasteras mot 

Dominant kultur 

- Samhället 

- Taylor Swift 

- Vita snubbar 

- Katy Perry 

- Jan Gradvall 

- Vita tjejer 

- Vita snubbar 

 

Sätts i relation till 

- Tyckte 

- Knyta åt sin do-rag 

- Drömma om 

- Slänger sig med n-ordet 

- ”Rappar” 

- Använder fejkad New York-accent 

- Spelar rap på helvita festar 

- Kan inte fatta 

- Är lika delaktiga, om inte mer 

- Älskar att ohämmat göra 

- Fördömer 

- Uppfattar som töntiga 

- Upprätthåller och marknadsför svarta 

stereotyper 

- Döljer sina fördomar 

- Är rädda för svarta personer 

Underordnad kultur 

- Nicki Minaj 

- Svart kropp 

- Svarta feminister 

- Earl Sweatshirt 

 

Sätts i relation till 

- Belyser samhällets dubbelmoral 

- Belysa 

- Kontrade 

- Ifrågasätta vad och vilka som 

identifieras som feministiska                                                            

- Antas sitta i samma båt som vita 

kvinnor  

- Antas ha samma huvudfiende som vita 

kvinnor                                                         

- Belysa att de inte sitter i samma båt 

som vita kvinnor eller har samma 

huvudfiende 
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Bilaga 6.  

P.Dahlberg: ”Vad är Cultural apropriation?” (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrasteras mot 

Dominant kultur 

- De med makt 

- Personer ur grupper som 

aproprierar kulturen 

- Vita västmänniskor 

- En svensk kvinna 

- Rika vita 

- Vi 

 

Sätts i relation till 

- Tar kontroll över 

- Omtalar respektlöst kultur som 

mode 

- Har rätten att klampa in 

- Nyttjar efter egna behag 

- Hyllas 

- ”Utmanar” 

- Får inredningsreportage 

- Kan ta kulturella uttryck och 

komma undan med det 

- Skriva om Afrika som om det vore 

en enda homogen kultur 

 
 

Underordnad kultur 

- Ursprungskulturen 

- Personer ur den utnyttjade gruppen 

- Massajer 

- En urbefolkning 

- En svart kvinna från Eritrea 

- Originalet 

- Kulturerna maten tas ifrån 

 

Sätts i relation till 

- Ses som undermåliga, ofta 

ociviliserade 

- Ses inte ens som verklig kultur 

- Görs om till modeaccessoarer 

- Bemöts inte lika bra som vita 

personer 

- Kommer få möta mycket rasism 

- Görs om efter vit standard 

- Får inget 
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Bilaga 7.  

J.Kiros: ”Klä inte ut dig till rasist på Halloween”(2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontrasteras mot 

Dominant kultur 

- Du 

- A white person 

- Vita 

- Julianne Hough 

 

Sätts i relation till 

- Gjort sig skyldig 

- Rocka en rasistisk utklädnad 

- Neutraliserar vitheten och befäster 

den som norm 

- Urvattnar kulturella uttryck 

- Gotta sig i mystiska stereotyper 

- Befäster stereotyper 

- Tillhör inte 

- Förtrycker och exploaterar andra 

folkgrupper 

- Kan sätta på dig och ta av dig din 

kostym 

- Väljer att göra 

- Klär ut sig till afrikaner 

- Har makten och rätten att definiera 

den Andre 

- Försöker tysta ner ett viktigt, 

intressant samtal 

- Don’t have to worry 

Underordnad kultur 

- Rasifierade kroppar 

- Vi andra 

- A native person 

- ”Afrikaner” 

- Adrienne K. 

- Jag 

 

Sätts i relation till 

- Utsätts för andrafiering och 

exotisering 

- Kommer anses vara ”exotiska” 

- Kan inte klä ut sig till den 

”typiska” vita kroppen, eller den 

”typiska” vita kulturen 
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Bilaga 8.  

E. Dominguez: ”Du som är vit kommer alltid att vända oss ryggen”(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrasteras mot 

Dominant kultur 
- Den vita kroppen 

- White people 

- Du 

- Din kropp 

- Vit medelmåttig hen 

- Utsugare 

- Förtryckare 

- Kolonisatör 

- Journalist 

- Kulturarbetare 

- Byråkrat 

- Konstnär 

- Regissör 

- Producent 

 

Sätts i relation till 
- Fortsätter att söka jobb och få uppdrag 

- Vill söka miljonprogramspengar 

- Har mage att komma fram till mig 

- Gör hiphopvideos 

- Rider på en kultur som inte är din 

- Nomineras för en grammis 

- Fortsätter sno våra historier 

- Vill aldrig flytta på dig 

- Reproducerar allt du säger dig värna 

och prata om 

- Äter upp allt annat 

- Suger ut oss 

- Är inte messias 

- Söker och tar uppdrag och jobb i orten 

- Berättar våra historier genom vit blick 

- Exotifierar 

- Exploaterar 

- Tuggar och spottar ut oss 

- Gör ingen nytta för orten 

- Gör ingen nytta för människor som 

rasifieras 

- Vill aldrig flytta dig från ditt bekväma 

välbetalda jobb 

- Har aldrig sett en tabanja i hela ditt liv 

- Söker pengar från Filminstitutet och får 

uppdrag av SVT på våra berättelser 

-  Alla pengar hamnar i din egen ficka 

- Lär dig härska från barnsben 

- Lär dig kolonisera från barnsben 

- Lär dig att apropriera 

- Är förtryck 

- Kommer alltid vända oss ryggen och 

utnyttja oss 

Underordnad kultur 

- Oss  

- Vi 

- Vilken annan orten shuno 

 

Sätts i relation till 

- Får symboliska arvoden. Smulor. 

Khara. Bajs. Caca. 

- Blir utsugna 

- Får sina historier snodda 

- Ska stärka oss själva 

- Ska ta platsen 

- Ska bygga våra egna institutioner 

och skolor 

- Aldrig mer ge dig förtroendet 
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Bilaga 9.   

A. Bajric: ”Svensk kultur och cultural appropriation”(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontrasteras mot 

Dominant kultur 

- I priviligierade positioner 

- Vita 

- Vita svenskar 

- Sverige 

- Cultural Appropriation 

- Den priviligierade parten 

 

Sätts i relation till 

- Inte vill ta till sig ny information 

- Inte vill se sin egen del i ett 

förtryck 

- Kan 

- Behöver inte bry sig om sin egen 

kultur utan kan fokusera på att ta till 

sig andras kulturer 

- Har inte möjligheten att uttrycka 

sin egen kultur utan att det 

förknippas med nazism eller rasism 

- Skadar kulturer och människor som 

står i strukturellt underläge 

- Tar sig rätten 

- Måste backa 

- Tar inte del av sin egen kultur 

- Kräver att andra ska ta del av den 

- Är aldrig hotad 

Underordnad kultur 

- Rasifierade i världen 

- Kulturer och människor som står i 

strukturellt underläge 

- Invandrare 

- Den underpriviligierade parten 

- Nyinformerade 

- Nyfrälsta 

 

Sätts i relation till 

- Förväntas lära sig om kulturen dom 

kommer till  

- Förvägras rätten att delta på lika 

villkor 

- Måste få mer plats 

- Tar sig rätten att bedöma vad som 

är CA och inte gällande kulturer 

dom själva inte tillhör 
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Bilaga 10.  

A. Bajric: ”Hur du kan delta och ta del av andra kulturer utan att syssla med Cultural 

Appropriation, Del 2.”(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontrasteras mot 

Dominant kultur 

- Vita 

- Den andra kulturen 

- En man 

- Alla män 

- Individer som har makten att 

förtrycka 

 

Sätts i relation till 

- Ses som modemedvetna, coola eller 

så himla fria/kulturella 

- Tjänar pengar på det 

- Sitter hemma själv och tycker 

kvinnor är mindre värda 

- Fostras från födseln till att tro att 

kvinnor är mindre värda än män 

 

Underordnad kultur 

- Originalgruppen 

- Den kulturella grupp som uttrycket 

tillhör 

- Jag 

- Dom som tillhör kulturen själva 

- Anton Gomes 

- Kulturer som förtrycks 

 

Sätts i relation till 

- Anses vara förtryckta, 

ociviliserade, inte integrerade och 

bara allmänt underliga 

- Har inte möjligheten att hylla min 

egen kultur utan att mötas av 

fördomar, rasism och stereotyper 

- Försvinner 

- Undrar 

- Vill kunna visa upp min kultur i det 

offentliga utan att det ses som något 

annorlunda, exotiskt eller nytt 

- Vill inte behöva gömma undan min 

kultur i det privata 
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Bilaga 11.  

A. Bajric: ”Kulturell appropriering – del av kapitalismen”(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominant kultur 

- Det västerländska 

- Det vita 

- Förtryck och rasism 

- Väst 

- Västerländska kulturen 

- Vita kroppar 

- Överordnade kulturen 

 

Sätts i relation till 

- Exploatera och utnyttja andra länders nationella rikedomar, 

varor och arbetskraft 

- Exporterade den västerländska kulturen och gjorde den till 

norm 

- Stod för civilisation, kulturell, social och ekonomisk 

utveckling 

- Blev universalt 

- Blir en del av DNA 

- Föds in i en överordnad position 

- Utnyttjar resten av världen både kulturellt, socialt och 

ekonomiskt 

- Får mer status som världsvana, utmanande, fritänkande, 

snygga, förnyande, önskade och överordnade 

- Har kulturella, sociala och ekonomiska fördelar  

 

Underordnad kultur 

- Andra kulturer 

- Allt annat 

- Marginaliserade kroppar 

- Landet själv 

- Rasifierade kroppar 

- Förtryckta kulturer och människor 

- Resten av världen 

- Allt som är annorlunda 

- Inte så som USA 

- Ideologier 

- Kulturer 

- Folkrörelser 

- Andra 

- Marginaliserade kulturer 

 

Sätts i relation till 

- Gjordes till något onaturligt 

- Som alltid funnits där 

- Blev det exotiska 

- Blev smutsigt, oönskat, bakåtsträvande och underutvecklat 

- Blev specifikt och fragmenterat 

- Föds in i underordnad 

- Drabbas av fattigdom, misär och stölden av den egna kulturen 

- Får ett socialt, ekonomiskt och kulturellt värde enbart när 

dom bekräftas och används av västerländska kulturer och vita 

kroppar 

- Ses som bakåtsträvande, obildade, smutsiga, vilda och 

oönskade 

- Tvingas assimilera in i den västerländska kulturen 

- Tvingas ge upp sin själ, sin representation, sin identitet 

- Slår sig fria från förtrycket 

 

 

 

Kulturell hegemoni 

- Hegemonisk världsordning 

- En minoritet av människor 

- Den styrande gruppen i 

samhället 

- Hegemonin 

- Kapitalistiska systemet 

 

Sätts i relation till 

- Bara ett fåtal tjänar på 

- Styr ett samhälle där massorna 

har varierande ideologier och 

normer/strukturer 

- Manipulerar kulturen och 

själva samhället 

- Är flytande 

- Utmanas av marginaliserade 

kulturer 

- Gett upp den del av sin makt 

som den längre inte har 

användning för 

- Slår ut produktioner i andra 

delar av världen 

- Ersätter kulturyttringar som 

landet själv skulle kunna tjäna 

på med massproducering, 

whitewashing, appropriering, 

stöld, kolonisering. 

 

Amerikansk politisk 

hegemoni 

- USA 

- USA:s politik 

- Alla länder 

 

Sätts i relation till 

- Utövar makt och 

inflytande över resten av 

världen 

- Utgör det ”normala” och 

”riktiga” 

- Rättar sig efter detta 

- Mäter sig själva efter det 

USA förespråkar 

 

 

Hegemoniskt dominerade 

- Massorna 

- Individer 

- Vi 

- Folket 

 

Sätts i relation till 

- Tar till sig deras världsbild 

- Försöker desperat uppnå och uppfylla den 

dominanta ideologin 

- Tror att allt är som det ska vara 

- Tjänar en dominant minoritet  

- Är lurade till att tro att kolonisering inte 

längre är ett globalt problem 

 

Kontrasteras mot

Dominerar 

Viss 

relation 

till 

Fungerar på 

snarlikt sätt 

Oklar 

relation 

Ligger till 

grund för 
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Bilaga 12.  

A. Bajric: ”Varför är Cultural Appropriation (CA) ett problem?”(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontrasteras mot 

Dominant kultur 

- Du 

- Människor från privilegierade och 

dominanta kulturer 

- En grupp (vita) 

- Vita västerländska världen 

- Den vita kulturen 

- Miley Cirus 

- Vit och privilegiad [sic] kvinna 

- En som vit 

- En vit tjej 

- Vita människor 

- Vita feminister 

- Antifeminister 

- Vita 

 

Sätts i relation till 

- Krampaktigt försvarar sina 

buddhastatyer, dreads och 

orientaliska mattor 

- Ger sig rätten av ”ta över” andra 

länder, kulturer och dess rikedomar 

- Skapade den vithetsnorm som 

skapade den rasism vi har i vår 

vardag idag 

- Har tagit alla kulturer med våld 

- Påstår att kulturer äger ingen 

- Är högst upp i den ekonomiska och 

kulturella hierarkin 

- Får credd 

- Har den otroliga makten att ta 

någons kultur och göra den till sin 

egen 

- Sätter sig i en privilegiad[sic] 

position 

- Försvarar sin rätt att använda sig av 

andras kulturer på det sätt som 

passar som bäst för tillfället 

Underordnad kultur 

- Underprivilegierade och förtryckta 

kulturer 

- Alla kulturer 

- Svarta människor 

- Rasifierade 

- Icke vit västerländsk kultur 

 

Sätts i relation till 

- Tillhör den vita kulturen 

- Hade själva inte makten att göra sin 

dans till något mainstream på sina 

egna villkor 

- Har inte makten att hylla sig själva 
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Bilaga 13.  

A. Bajric: ”Hur du kan delta och ta del av andra kulturer utan att syssla med Cultural 

Appropriation, Del 1.”(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildkompositioner som är exempel på kulturellt utbyte: 

1. https://ondton.files.wordpress.com/2014/10/black-or-white-black-or-white-14288361-

1216-998.jpg 

2. https://ondton.files.wordpress.com/2014/10/images.jpg 

3. https://ondton.files.wordpress.com/2014/10/black-or-white-women.jpg 

4. https://ondton.files.wordpress.com/2014/10/tumblr_inline_mvlyatpes91rdmtif.jpg 

[Hämtade 15 maj, 2016] 

 

 

 

 

 

 Kontrasteras mot 

Dominant kultur 

- Iggy Azalea 

- Katy Perry 

- Miley Cirus 

- Taylor Swift 

- Vita kvinnor 

 

Sätts i relation till 

- Uttalar sig även otroligt rasistiskt 

- Ser ingen problem med att hejdlöst 

appropriera 

- Lajvar en s.k nidbild av ”the ghetto 

girl” 

- Vägrar sluta twerka och använda 

svarta kvinnor som utsmycknad  

- Appropriera traditionell klädsel 

från delar av Asien 

- Har makten att förvanska den 

kulturen, förvrida den, ta ifrån den 

ens värde och i slutet av dagen 

förstöra den 

Dominant kultur som inte 

approprierar 

- Michael Jackson 

 

Sätts i relation till 

- Låter kulturerna vara 

- Upplevs som en outsider 

- Är sig själv 

- Är med som en gäst 

- Står inte där som ”the white 

saviour” 

- Har placerat sig själv lägre än 

resten  

- Får vara med för att han är 

inbjuden 

- Deltar i en kultur utan att 

appropriera den 

- Ger dom en plattform 

- Låter dom ta plats 

https://ondton.files.wordpress.com/2014/10/black-or-white-black-or-white-14288361-1216-998.jpg
https://ondton.files.wordpress.com/2014/10/black-or-white-black-or-white-14288361-1216-998.jpg
https://ondton.files.wordpress.com/2014/10/images.jpg
https://ondton.files.wordpress.com/2014/10/black-or-white-women.jpg
https://ondton.files.wordpress.com/2014/10/tumblr_inline_mvlyatpes91rdmtif.jpg
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Bilaga 14.  

S. Abdollahi: ”Vit glädje på andras bekostnad” (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrasteras mot 

Dominant kultur 

- Vita 

- Privilegierade kroppar 

- Västerlandet 

- Människor i väst 

- Vita majoriteten 

- Västvärlden 

- Vita personer 

- Rika personer 

- En av majoriteten erkänd kultur 

- Omvärlden 

- Västerländska blicken 

- Pharell Williams 

 

 Sätts i relation till  
- Uppmärksammade 

- Exploaterar 

- Letar ständigt efter uttryck att 

exploatera för att erhålla en känsla av 

något autentiskt och äkta 

- Hånar vissa kroppar 

- Släpps in 

- Konsumerar 

- Betraktar 

- Exotifierar 

- Tjäna pengar på andra kroppars 

bekostnad 

- Utnyttjar och lånar 

- Tar inte ansvar 

- Osynliggör  

- Erkänner när något blir ekonomiskt 

fördelaktigt 

- Målar upp berättelse 

- Iklär sig rollen som falsk sörjerska 

- Kopierade 

- Förstod inte 

- Missade 

- Säger 

- Vill se ”de andra” som kuvade 

- Maskerar sitt förtryck som välvilja 

- Missbrukar glädje 

- Jublade 

- Vill att du ska anpassa dig till normen 

- Har helt andra möjligheter än svarta 

kroppar 

- Kan ta på sig vissa kläder och utföra 

vissa gester utan att straffas 

Underordnad kultur 

- Rasifierade kroppar 

- Ursprungsbefolkningen 

- Fattiga kroppar 

- Andra 

- Japanska kvinnor 

- Svarta personer 

- Svarta kroppar 

- Andra civilisationer 

- Kroppar i ett land som inte ligger i 

västvärlden 

 

Sätts i relation till  

- Osynliggörs 

- Marginaliseras 

- Agerar statister 

- Anses 

- Beskrivs 

- Uttryckte sin glädje 

- Dansade på gator och tak 

- Fortsätter revolten 

- Måste hitta genvägar 

- Är bruna, fula och klär sig i kläder som 

kopplas till kulturer som inte anses 

civiliserade 

- Läses som hysteriska, okontrollerbara 

och oanständiga 
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Bilaga 15.  

S. Abdollahi: ”Sebbe Staxx skådespelar sig till kulturvänsterns kärlek” (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrasteras mot 

Dominant kultur 

- Vissa (vita) 

- (Kultur)vänstern 

- Sebbe Staxx 

- Kulturvänstern 

- Göran Greider 

- En vit man 

- Vita vänsterdebattörer 

- Vänstertidningar 

- Svenska samhället  

 

 Sätts i relation till  

- Lyfter fram 

- Väljer att lyfta 

- Väljer att göra politiskt viktiga 

- Utger sig för 

- Romantiserar en vit man 

- Låtsasbryter 

- Säger sig tala för 

- Klär ned sig 

- Approprierar brytning 

- Luta sig tillbaka 

- Behövde inte ta konsekvenserna 

- Kanske lurar oss alla 

- Kan falla in och ut 

- Straffas inte 

- Höjer röster 

- Okritiskt hyllar 

- Använder image och estetik 

- Är knappast obekväm 

Underordnad kultur 

- Samhällets svagaste 

- Obekväma 

- Bruna kroppar 

- Svarta kroppar 

- Leo Carmon 

- Man med rasifierad kropp 

- Bruna hiphopartister 

- Svarta hiphopartister 

Sätts i relation till  

- Tar konsekvenserna av klassförakt och 

rasism 

- Straffas 

- Är underklass 
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Bilaga 16. 

J. Kiros: ”Björn Borg och cultural appropriation”(2013) 

 

 

 

 

Dominant kultur 

- Vita, heta modeller 

- En majoritetskultur 

- Vita majoritetskulturen 

- Karlie Kloss 

- Den vita personen 

 

Sätts i relation till 

- ”Lånar” eller ”tar” ett kulturellt 

uttryck från en minoritet 

- Visar noll respekt för eller kunskap 

om källan 

- Spelar upp och definierar kulturer 

- Sätter på sig en ”etnisk”, 

”afrikansk” batikdräkt 

- Om vandlar en identitet och en 

kultur till en häftig utklädsel 

- Kan sätta på sig, ta av sig, och göra 

sig lustig över 

- Normaliserar ”vithet” och ”den 

andre” 

- Omdefinierar värden 

Underordnad kultur 

- Sasha Houston Brown 

- Jag 

- Manliga krigare och ledare i olika 

indianska stammar 

- Native Americans 

- Kvinnor i reservat 

- Native peoples 

 

Sätts i relation till 

- Har afrikanskt ursprung 

- Förstärker inte en stereotyp 

- Befäster ingen fördom 

- Är extremt marginaliserade 

- Är väldigt utsatta när det gäller 

våldtäkt och sexuellt våld 

- Blev systematiskt utrotade och 

tvångsförflyttade av kolonisatörerna 


