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Det finns alltså starka och svaga myter; i de förstnämnda är det politiska innehållet 

omedelbart, avpolitiseringen är plötslig; i de andra fallen är föremålets politiska egenskap 

urblekt, som en färg, men en småsak kan plötsligt framkalla den igen: vad är mer naturligt än 

havet? 
Roland Barthes.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Roland Barthes, Mytologier, Halmstad: Bulls Graphics AB 2007, s. 238. 
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1. Bakgrund 
 
I dagens läge vill konsumenter se varumärken ta ställning i politiska och sociala diskurser.2 

När man ser till hur varumärken försöker ligga i linje med idéer om social rättvisa är det 

viktigt att notera kapitalismens roll i samhället, där det som är moraliskt ofta är bestämt eller 

påverkat av det som har ekonomiskt värde.3 Därför tenderar varumärken att navigera för att 

kunna representera sig själva som brydda om exempelvis rasism, sexism och annat förtryck 

för att vidare kunna profitera på det.4 Woke washing uppstår när samspelet mellan ett 

varumärkes aktivistiska ställningstagande och den företagspraktiken de vanligtvis bedriver 

inte stämmer överens. Varumärken som frånskiljer sina aktivistiska ställningstaganden från 

deras syfte, värderingar och praktik är därför sådana som utövar woke washing.5 Varumärken 

som utövar woke washing bedriver enbart politiska frågor om orättvisa för att främja 

försäljning, vilket även kan skada den allmänna framgången för dessa frågor.6 Kapitalismen 

är nämligen något som anpassar sig efter samtidens idealism och oavsett om ett företag 

bedriver woke washing eller autentiskt interagerar i viktiga frågor, är den politiska 

anspelningen i marknadsföring ett fenomen som kommer fortsätta växa.7 Detta innebär 

därmed ett ansvar i att diskutera kring vad som är och vad som inte är en etisk hållbar 

marknadsföring.  

I denna uppsats kommer varumärket ColorsxStudios undersökas för att ta reda på huruvida 

de bedriver en ideologisk eller politisk marknadsföring samt om den marknadsföringen 

motsvarar en autentisk aktivism eller inte. ColorsxStudios är en tysk musikplattform som vill 

lyfta och visa framväxande samt nyblivna artister i form av videos med minimalistisk estetik. 

Sen plattformens början i februari 2016 har deras Youtube-kanal fått över fem miljoner 

prenumeranter och nästan två miljarder visningar. Ursprungligen registrerades företaget som 

Colors Media UG men blev senare märkt som ColorsxStudios GmbH i september 2019 och 

 
2 Jessica Vredenburg et al.,”Brands Taking a Stand: Authentic Brand Activism or Woke Washing?”, Journal of 
Public Policy and Marketing, 2020:4, Vol 39, e-artikel: https://web-b-ebscohost-
com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=0318ea41-32d7-4896-81b5-
16c9b7401ab1%40pdc-v-sessmgr01, s. 444 (7/3 2021).   
3 Fransesca Sobande, ”Woke-washing: ’Intersectional’ femvertising and branding ’woke’ bravery”, European 
Journal of Marketing, 2019:1, Vol. 1, e-artikel: https://www-emerald-
com.ezproxy.its.uu.se/insight/content/doi/10.1108/EJM-02-2019-0134/full/pdf?title=woke-washing-
intersectional-femvertising-and-branding-woke-bravery, s. 2724 (7/3 2021).   
4 Sobande 2019, s. 2726.   
5 Vredenburg et al. 2020, s. 444.  
6 Ibid., 2020, s. 444.   
7 Owen Jones, ”Woke-washing: how brands are cashing in on the culture wars”, The Guardian 23/5 2019, 
https://www.theguardian.com/media/2019/may/23/woke-washing-brands-cashing-in-on-culture-wars-owen-
jones (23/5 2021).  
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ökade i aktiekapital från 900 Euro till 25 000 Euro.8 Förutom att generera pengar från reklam 

som löper innan videorna, har plattformen även gjort samarbeten med en del varumärken.9 På 

deras olika sociala medier samt hemsida är ColorsxStudios noga med att beskriva deras vision 

om att exponera nya, originella och distinkta artister och att de fokuserar på ”vibe and energy 

rather than restrictive genre lines, letting the music shine without distraction.”10 

Bild och fontstil på deras hemsida är präglad av en tydlig estetik och texterna är tydligt 

förmedlande med att mångfald och respekt är essentiella för plattformen. ColorsxStudios är 

en stor och växande verksamhet som når ut till massvis med människor och är därmed en 

mäktig aktör och förebild inom musikindustrin.  

Uppsatsens mål är att försöka förstå ColorsxStudios budskap genom deras utmärkande 

retoriska och visuella estetik för att vidare förstå varumärkets underliggande och övergripande 

ideologiska, mytiska struktur samt om de bedriver en politiskt präglad marknadsföring. För 

att undersöka plattformens visuella och diskursiva element kommer uppsatsen dels ta hjälp av 

semiotikern Roland Barthes teori om myten samt Erik Bengtsons tillägg och definitioner av 

teorin. Uppsatsen kommer även använda Janne Lindqvists olika typer av topiker som han 

presenterar i sin bok Klassisk retorik för vår tid för att se hur dessa topiker står i relation till 

plattformens övergripande myt och ideologi. Tidigarestudier inom visuell retorik är även 

något som kommer användas med syftet att bedriva en koherensteoretisk analys på det sättet 

att tidigare tolkningar kan rättfärdiga och förtydliga uppsatsens egna tolkningar och slutsatser.  

Till sist kommer uppsatsen kritiskt granska och diskutera resultaten av ColorsxStudios 

visuella och diskursiva analys i relation till begreppet woke washing. Där kommer i 

förhållande till begreppet, en diskurs kring politiska yttranden, marknadsföring och 

profitering föras. Detta blir ett sätt att undersöka samt problematisera varumärkets etik och 

moral, något som är aktuellt i dagens samhälle där konsumenterna vill se företag som politiskt 

engagerande men där företag också drar ekonomisk fördel av detta engagemang. Uppsatsen 

blir därför ett bidrag till såväl den aktuella som betydelsefulla diskussionen kring fenomenet 

woke washing men också till hur bland annat visuell retorik kan föra ett varumärkes 

ideologiska argument.  

 
8 Nathan Ma, ”How COLORS Became the Music Industry’s Tastemaker”, FFWD 23/8 2019, 
https://ffwd.medium.com/how-colors-became-the-music-industrys-tastemaker-db50dd143bc8, (18/5 2021).   
9 Corey Pellatt, ”adidas Football and COLORS Link up with Gunna, J.I.D, Not3 and Lefa for a Series of Live 
Studio Sessions”, Complex UK 1/8 2018, https://www.complex.com/sports/2018/10/adidas-football-colors-
sessions (18/5 2021).  
10 ColorsxStudios, ”About”, https://colorsxstudios.com/about (7/3 2021).  
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ColorsxStudios har blivit långt ifrån uppmärksammat i den akademiska forskningen och 

med tanke på deras stora genomslag samt särskilda estetik och diskurs på hemsidan är det ett 

särdeles relevant material att granska från ett visuellt retoriskt och mytteoretiskt perspektiv. 

Denna uppsats blir den första att undersöka ColorsxStudios på en övergripande nivå.    

 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att förstå och förklara ColorsxStudios övergripande myt och ideologi med 

hjälp av närläsning och koherensteori. Genom att poängtera och förklara redan existerande 

myter och tidigare gjorda studier inom visuell retorik, kan uppsatsen genom redogörelser för 

dessa integrera dem i den egna analysen för att befästa den egna tolkningen av ColorsxStudios 

övergripande myt och ideologi. Syftet är också att kritiskt diskutera den ideologi eller 

underliggande struktur som finns i marknadsföringen i kontexten av en högst aktuell och 

essentiell diskurs kring varumärkens etiska ansvar i en tid av sociopolitiska diskurser som 

Black Lives Matter och Me Too.11  

Mina frågeställningar är följande: 

 

• Vad är det för övergripande myt och ideologi ColorsxStudios förmedlar? 

• Vilka topiker finns i ColorsxStudios retorik och går det att koppla till den 

övergripande myten?  

• Är marknadsföringen ColorsxStudios bedriver etiskt hållbar i en diskussion 

kopplad till begreppet woke washing?  

 

3. Tidigare forskning  

3.1 Colorsxstudios  

 
Den forskning som gjorts på ColorsxStudios är begränsad och efter ett flertal sökningar på 

webben och olika databaser har endast två akademiska uppsatser som involverat plattformen 

hittats.  

 
11 Sobande 2019, s. 2723.  
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Den ena forskningsartikeln är publicerad 2020 och har som syfte att avgöra huruvida 

grafisk design fortfarande spelar en roll när det kommer till marknadsföring och information 

om musik och genre.12 Studien kommer fram till att färgscheman som framställts från olika 

exempel-album i samma genre inte kan användas för att förutsäga eller förstå vilka färger som 

passar genren. Ytterligare resultat från studien visar att konsumenter ägnar en stor 

uppmärksamhet åt albumomslag, tillräckligt för att de ska kunna bedöma albumets genre vid 

de flesta fall samt att deltagande i studien verkar använda olika element i albumomslaget för 

att bilda sig en uppfattning kring vilken typ av genre det rör sig om. Studien menar att 

faktorer som färg, symbolik, och estetik ofta är mer inbäddade i en specifik kultur till skillnad 

från typografi och titel.13 Artikeln förklarar även albumomslag som symboliskt förmedlande 

vilket innefattar exempelvis porträtt eller bilder av artisterna. Albumomslag med primärfärger 

ansågs inte ha någon symbolik alls. Studien undersöker också korrelationen mellan färg och 

genre och kommer genom undersökningen fram till att många associerar specifika färger med 

specifika genrer.  

Det som nämns om ColorsxStudios är en observation gjord av en av plattformens 

musikredaktörer, som gick ut på att omslaget på ett album i huvudsak motsvarar omslaget på 

en bok. Trots ColorsxStudios eget specifika val av design och estetik, nämns inget mer om 

plattformen.14  

Den andra studien, publicerad i Annales de Mines 2019 diskuterar bland annat olika 

mediers marknadsföring och hur vissa medier använt sig av en marknadsförings-nisch istället 

för en strategi för att nå ut till en mängd mottagare. Dessa medier har integrerat digitala koder 

i de traditionella formaten och når därmed en publik som är oåtkomlig för mediet TV. 

Artikeln nämner endast ColorsxStudios som exempel på denna typ av nischade 

marknadsföring där styrkan ligger i befriandet från traditionella marknadsföringsmetoder 

samt användandet av en icke-auktoritär och kollektivistisk marknadsföring. Artikeln menar att 

genom den nya typen av marknadsföringsmetod och förmågan att kunna behärska 

användningen av sociala plattformar, är dessa nya aktörer ett bevis på att vi inte längre 

kommer kunna resonera kring de specifika kategorierna ”massmedia” eller ”digitala 

medier”.15 

 
12 Vivian Le, Visual Metaphors on Album Covers: An Analysis into Graphic Design’s Effectiveness at Conveying 
Music Genres, Kandidatuppsats framlagd vid Oregon State University inom fältet för Business Information 
Systems 2020.  
13 Ibid., s. 14.     
14 Ibid., s. 14. 
15 Colas Courjal, ”L’adaptation des médias de masse aux nouveaux usages numériques”, Annales de Mines, juni 
2019, No. 6, http://annales.org/enjeux-numeriques/2019/en-2019-06/2019-06-9.pdf (25/5 2021).   
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3.2 Woke Washing 

Varumärken interagerar ständigt med politikens område.16 När det kommer till att avgöra om 

ett varumärke aktivt jobbar för social förändring eller enbart använder en politisk fråga eller 

orättvisa för att främja försäljning handlar det delvis om att se ifall ett varumärkes 

aktivistmeddelande matchar dess praktik och företagsutövning.17 Varumärken som inte utövar 

en autentisk varumärkesaktivism är de varumärken där aktivistmeddelanden rörande politiska 

och sociala frågor är skilda från företagets egentliga syfte, värderingar och praxis. Detta är 

något som potentiellt vilseleder konsumenten och skadar företaget självt men framförallt även 

diskursen kring och framgången med den sociala förändringen företaget ytligt stöttar.18 

    Fransesca Sobande, student på Cardiff School of Journalism, skriver om hur idéer rörande 

intersektionella närmanden av feminism och ”Black activism” används i 

marknadsföringsinnehåll relaterat till begreppet ”woke”, ett begrepp som innebär investering 

och hantering av sociala orättvisor.19 Studien pekar på hur varumärken missbrukar sociala 

frågor som rör feminism, jämlikhet och ”Black justice”20 när de förenklar och omformulerar 

den liberala politiken.21 Samtidigt uppehåller dessa företag tanken om det individuella 

ansvaret för social förändring istället för att stötta och leda till ett strukturellt skifte.22 

Sobandes studie undersöker samtida globala varumärkens marknadsföring som tycks utnyttjat 

konceptet att vara ”woke”.  

    Juniorredaktören Isabella Cammarata på Luxiders diskuterar i relation till woke washing-

begreppet hur varumärken äntligen påbörjat den politiska diskursen kring rasism allteftersom 

Black Lives Matter-rörelsen har blivit mer uppmärksammad.23 Cammarata reflekterar kring 

varför den eurocentriska normen kring skönhet har förändrats och om företag utför en 

aktivistisk marknadsföring av felaktiga skäl eftersom hon menar att modeföretagens övergång 

till diversifiering verkar vara ett varumärkestrick för att bibehålla relevans i den sociopolitiska 

medvetna samtiden.24 

   Forskarna Jessica Vredenburg, Sommer Kapitan, Amnda Spry och Joya A. Kempers 

 
16 Owen Jones 2019.  
17 Vredenburg et al. 2020, s. 444.   
18 Ibid., s. 445.  
19 Sobande 2019, s. 2723. 
20 The Leadership Conference on Civil and Human Rights, ”Black Justice is Our Justice”, 
https://civilrights.org/blackjusticeisourjustice/ (26/5 2021).  
21 Sobande 2019, s. 2723. 
22Sobande 2019, s. 2723.  
23 Isabella Cammarata,”Black Washing: The Latest Industry ’Intention’”, Luxiders u.å., 
https://luxiders.com/black-washing-fashion/ (22/5 2021).  
24 Ibid.  



 9 

publicerade studie från 2020 diskuterar kring huruvida företag bedriver woke washing eller 

”authentic activism”.25 De undersöker politiska implikationer i olika varumärkens aktivism 

för att undersöka om påståendena är tydliga, autentiska och bidragande till snarare än 

försämrande av social förändring.26 

    År 2006 publicerades docenten Serra A. Tinics artikel om United Colors of Benetton, ett 

varumärke som varit utmärkande för att ha engagerat sig i politiska och sociala frågor i 

annonsering och marknadsföring. Tinic diskuterar varumärkets intention om att skapa 

diskussion kring sociala problem som porträtterades i deras marknadsföring samtidigt som 

varumärkets profitering och expandering ökade folks misstankar och tveksamheter kring 

varumärkets egentliga motivation bakom marknadsföringen.27 United Colors of Benetton 

medtog ”gemensamma kulturella värderingar” i form av vedertagna och sympatiökande 

sociala problem i marknadsföringen vilket gjorde den till en form av ”public service-

meddelande” men med ett implicit försäljningsargument. Tinic förklarar att detta i sin tur 

ledde till anklagelser att företaget profiterade på bekostnad av mänskligt lidande eftersom 

public service-meddelanden ofta är befrämjande i och med att de i samband med 

presenterandet av ett problem också tydliggör en möjlig lösning till detta problem. Benettons 

annonser blev därmed ett informerande om ett existerande problem utan någon annan 

information än själva varumärket, vilket i sin tur gjorde företagets politiska budskap 

problematiskt.  

    Tinics artikel hänvisar till Varda Langholz Leymore, författare till boken Hidden Myth: 

Structure & Symbolism in Adverstising, som menar att annonsering fungerar som det 

kapitalistiska samhällets motsvarighet till traditionell mytologi.28 Han menar att precis som 

myter fungerar annonsering som en ångestdämpande mekanism genom att porträttera 

mänskliga problem för att sedan föreslå en lösning till dessa. Med de konstanta, dagliga 

dilemman människor måste hantera, ger annonsering en enkel bild om hur ett specifikt 

dilemma kan lösas genom att exempelvis köpa deras produkt. Budskapet och bilden i 

annonseringen innehåller därmed tro och hopp om ett bättre varande.29  

    Tinic förklarar att den senare typen av kapitalism visar på hur marknadsföring blivit en 

kulturell diskurs där politik och kultur blir till symboler för kortvariga och ombytliga 

 
25 Vredenburg et al. 2020, s. 445.  
26 Ibid., s. 445.  
27 Serra A. Tinic, ”United colors and untied meanings: Benetton and the commodification of social issues”, 
Journal of Communication, 2006:3 Vol. 47, s. 9–10 e-artikel: https://onlinelibrary-wiley-
com.ezproxy.its.uu.se/doi/abs/10.1111/j.1460-2466.1997.tb02714.x (22/4 2021).     
28 Ibid., s. 13.  
29 Ibid., s. 13.    
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handelsvaror.30 Benettons sätt att göra politisk betydelse till en råvara är ett exempel på hur 

man kan framställa politiska problem som enkla och billiga men även invävandet av politiska 

rörelser för att som varumärke kunna profitera på det.31  

4. Teori 

 4.1 Barthes och myten 

Uppsatsen kommer teoretiskt grunda sig i Roland Barthes andra del i Mytologier; Myten idag, 

vilken redogör för mytens betydelse och förståelse samt ger exempel på myter som är 

etablerade i samhället. Uppsatsen kommer även ta avstamp i Erik Bengtssons magisteruppsats 

där han redogör dels för Roland Barthes teori om myten men även om hur den kan användas i 

retoriken.32 Syftet och motivet med att använda Barthes teori om myten samt Bengtsons 

redogörelse av denna är att det ska fungera som en grund för uppsatsens förståelse om 

plattformen ColorsxStudios på en mytisk nivå. Genom att undersöka och diskutera specifika 

drag i de diskursiva och visuella elementen på hemsidan kan förhoppningsvis detta generera 

förståelsen för huruvida dessa specifika visuella samt textliga element grundar sig i något mer 

ideologiskt övergripande.  

Myten är en slutprodukt och sammanvävning av flera betydelser. Barthes beskriver myten 

som ett yttrande och ett kommunikationssystem som ger form åt något där formen innebär 

just betydelse.33 Myten är motsatsen till ett objekt med substantiella gränser vilket innebär att 

myten därför kan fånga i princip allt. Myten är som teori därför påtagligt svävande men också 

uppriktig eftersom den inte ljuger om en konkret substans den inte är eller kan vara. Vi förstår 

myten utifrån människans historia som reglerar, skapar och även eliminerar myter vilket 

innebär att myten inte är konstant utan föränderlig och beroende av kontext. Myten formas av 

kulturella gemenskaper och är relativ till sin samtid men även sin specifika plats, grupp eller 

samhälle. Myten är långt ifrån påtaglig och gripbar, den är varken en sanning eller lögn utan 

ett fenomen som vill nå kunskap och betydelse i form av ett system.34  

Bengtson använder teorin om myten för att illustrera hur man kan använda sig av den som 

argumentationsbas. Bengtson menar att genom en samling gemensamma mytiska värderingar 

 
30 Ibid., s. 12–13. 
31 Ibid., s. 15.  
32 Erik Bengtson, Myten som argumentationsbas – Om hur man övertygar någon som ser världen på ett annat 
sätt, Magisteruppsats framlagd vid Avdelningen för retorik, Institutionen för svenska, retorik och journalistik, 
Södertörns högskola 2008. 
33 Barthes 2007, s. 206.  
34 Ibid., s. 222.     
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med motparten i en argumentation, kan man utifrån den grunden argumentera för ett 

gemensamt beslut. Argumentationsbasen kan basera sig på en myt men också flera olika 

myter tillsammans.35 Flera olika myter kan bilda ett samhälles doxa, ett begrepp som används 

för att beskriva en grupp människors eller en kulturs specifika värderingar och föreställningar 

de håller för sanna.36 I jämförelse med begreppet doxa är myten mer partikulär eftersom den 

utgör ett specifikt fenomen snarare än flera, som doxan. Doxa kan dock vara ett användbart 

begrepp i uppsatsen eftersom den skapas av flera myter och kan på det sättet beskriva en 

värdering eller åsikt som bygger på flera myter tillsammans.  

Bengtson förklarar myten som utmärkt för den specifika retoriska situationen eftersom 

myten i sig självt är partikulär och därmed en särskild del av en helhet.37 Bengtson menar 

även att myten är en pathos-orienterad teori som tar hänsyn till värderingar präglade av 

känslor och något som därmed har en stark påverkan på övertygelse och argumentation. Dessa 

två aspekter som Bengtson lyfter har båda egenskaper att kunna nyttjas väl i detta 

uppsatssyfte, dels för att de visuella och diskursiva elementen på plattformen är partikulära 

och motsvarar delar av varumärket som helhet och dels för att marknadsföring och 

annonsering tenderar att anspela på känslor.38  

För att tydliggöra hur myten fungerar har jag valt att använda mig av mallen Bengtson 

presenterar i sin magisteruppsats. Denna mall demonstrerar hur ett ord, företeelse eller form 

kan ge upphov till en mytisk betydelse. I mallen inkluderas både det semiologiska språkets 

system och mytens system, för att påvisa kopplingen mellan dessa. Mallen visar även på hur 

strukturen av mytens funktion är en vidareutveckling av lingvisten och strukturalismens 

grundare Ferdinand de Saussures struktur av det betecknande, det betecknade och tecknet.39 

Det betecknande är det vi ser framför oss och Bengtson förklarar det som den ”den akustiska 

bilden” eller ”en sinnesretning”.40 Det betecknade är den mentala föreställningen vi får när vi 

ser det betecknade och tecknet är i sin tur en kombination av dessa två föregående termer samt 

det enda vi upplever i en kommunikation.41  

 
35 Bengtson 2008, s. 27.  
36 ”Doxa”, Nationalencyklopedin 2021, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/doxa  
(6/5 2021).  
37 Bengtson 2008, s. 41.  
38 Alexander Färggren, Amilia Palin Bäckström, Marknadsföringssamhällets huvudinvånare – En kvalitativ 
studie om hur generation Z tilltalas av emotionella budskap, s. 7, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för 
medie- och kommunikationsvetenskap GR, Mittuniversitetet 2021. 
39 Philip Ternström, Att läsa webben. En introduktion till semiologisk analys av webbaserat material, s. 23, 
Masteruppsats framlagd vid Avdelningen för biblioteks- & informationsvetenskap, Institutionen för ABM, 
Uppsala universitet 2009.   
40 Bengtson 2008, s. 23.  
41 Ibid., s. 23. 
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I det mytiska systemet däremot, har kombinationen av det betecknande och det betecknade 

redan accepterats och kan därifrån få ny betydelse i form av kombination med ett nytt 

betecknat vilket i det mytiska systemet motsvaras av begreppet. I det mytiska systemet blir 

meningen, den bild eller det ord vi ser framför oss, en form som i relation till tid och kontext, 

fylls med betydelse med hjälp av begreppet, som fungerar som associativa, konnotativa 

reaktioner i relation till formen.      

 Bild 4.142 

Genom denna mall och struktur som visar hur myten opererar, ämnar uppsatsen försöka 

redogöra samt tydliggöra för mytens funktion som en omedelbar tolkande mekanism.  

4.2 Koherensteoretisk utgångspunkt 

Myten är precis som Bengtson förklarar den en suggestiv och mänsklig tolkning som inte 

baseras på ett objektivt samband.43 Däremot kan en så mycket som möjligt objektiv och 

vedertagen uppfattning stödja ett resonemang bättre än enbart en persons tolkning. Därför har 

uppsatsen som mål att arbeta utifrån ett koherensteoretiskt perspektiv. Koherensteori baserar 

sig på ett accepterande av teckens mening med grund i koherens med tidigare liknande tecken 

och dess mening.44 Jag kan genom att lyfta fram mina egna tolkningar av särskilda visuella 

element eller ord på plattformen likna dessa med tidigare liknande tolkningar och betydelser 

för att godtyckligöra uppsatsens resultat. En myts betydelse kan således motiveras genom 

liknande strukturer på andra historiska och kulturella myter. Till min hjälp kan jag därmed 

 
42 Erik Bengtsons mall för mytens funktion, Bengtson 2008, s. 25. 
43 Bengtson 2008, s. 22. 
44 ”Koherensteorin för sanning”, Nationalencyklopedin, https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/koherensteorin-för-sanning (22/5 2021).  
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använda mig av specifika historiska och kulturella händelser eller tolkningar för att befästa 

mina egna tolkningar samt hemsidans övergripande myt och ideologi. Detta eftersom det då 

finns en koherens mellan hemsidans myt och de allmänt kända eller väl etablerade myterna.  

4.3 Etablerade myter som grund för koherens 

Till uppsatsens hjälp och som grund för den koherensteoretiska baserade analysen kommer 

redan presenterade och etablerade myter i Barthes Mytologier att användas. Detta är för att de 

nedanstående två första myterna står genom historien i en naturlig politisk och ideologisk 

opposition till varandra och att dessa därför utgör en grund för i vilken politisk och ideologisk 

riktning ColorsxStudios retorik baseras på.  

Dessa myter är självklart komplexa och svåra att begripa och förklara i det korta omfång 

denna uppsats har. Därför har uppsatsen valt att tolka och fånga upp det som anses mest 

relevant inom dessa för uppsatssyftet. Även andra uppfattningar kring de politiskt präglade 

myterna i detta avsnitt har medtagits, delvis eftersom dessa inte är explicita i Barthes 

Mytologier men ändå har en koppling till respektive politisk-ideologiska myter men även för 

att boken publicerades på senare 50-tal och kan därför förnyas med nyare uppfattningar och 

tillägg kring den specifika myten.   

Den första etablerade myten uppsatsen använder sig av är vänstermyten.45 Vänstermyten är 

en maskering och förvandling av en typ av revolution till fenomenet eller förståelsen om den 

politiska eller ideologiska ”vänstern”. Revolutionen i sig enligt Barthes definieras som 

renande och avser att avslöja den politiska innebörden i världen och är från början till slut 

politisk medan myten är ett politiskt yttrande som maskerar sig som ett mer naturligt yttrande. 

Vänstermyten är enligt Barthes ofullkomlig eftersom dess natur alltid förhåller sig till den 

förtryckte, proletären eller den kolonialiserade.46 Nyare uppfattningar kring den ideologiska 

vänstern är bland annat dess engagemang i miljöfrågor och allmänna jämställdhetsfrågor.47  

Högermyten är den andra myten uppsatsen kommer använda sig av, särskilt som en 

kontrastering till vänstermyten. Högermyten är essentiell, välnärd och i ständig utveckling när 

det kommer till det borgerliga förnekandet av makt och revolution. I kontrast till 

vänstermytens ständiga förhållning till den förtryckte där språket om frigörelse är det primära, 

har högermyten istället övertag i samhällets invanda strukturer och normer i form av kultur, 

 
45 Barthes 2007, s. 239. 
46 Ibid., s. 242. 
47 ”vänstern”, Nationalencyklopedin.se, https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vänstern (22/5 2021).  
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giftermål, rättsväsende och så vidare.48 Den borgerliga övergripande högermyten resulterar i 

den borgerliga människans orörlighet med målsättningen att göra världen oföränderlig. 

Högermyten är enligt Barthes ett försök till förevigad vana som hur gammal den än är, tillslut 

måste förändras. Vänstermytens språk har alltså som mål att förändra medan högermytens 

språk har som mål att bevara.49   

4.4 En dynamisk teori – begränsning och problematisering  

Eftersom myten i sig är ett kommunikationssystem som baseras på tolkande kan detta givetvis 

uppfattas högst begränsat och individuellt eftersom analysen enbart kommer baseras på en 

persons tolkning och resonemang. Detta poängterar Bengtson när han förklarar att myten 

enligt Barthes är formad av mänskligt perspektiv och inte av objektiv korrespondens.50 

Uppsatsens mål är däremot att försöka förstå och sedan förklara tolkningar och slutsatser på 

ett så pedagogiskt och noggrant sätt som möjligt för att utläggningarna ska bli förståeliga och 

i största möjliga mån godtyckliga. Med detta menas att trots en mer dynamisk teoriapparat ska 

uppsatsen försöka påvisa ett påtagligt orsak-verkan och samband mellan specifika element i 

materialet, deras konnotationer och materialets övergripande ideologi eller myt. Med detta 

sagt är det dock värt att påpeka att uppsatsen inte ämnar söka efter logiska premisser eller en 

absolut sanning med hjälp av teorin om myten. Uppsatsen ämnar istället att på ett 

reflekterande och suggestivt förhållningssätt bidra till forskningen om semiologi och myter 

där kunskapssyn inte är något statiskt utan något relativt och föränderligt.  

4.5 Visuell retorik och marknadsföring   

När det kommer till specifika estetiska särdrag i hemsidans text, bild samt färger har 

uppsatsen valt att genom ett urval av studier som behandlar visuell retorik, använda sig av 

dessa som en grund för den egna visuella analysen på ColorsxStudios. Urvalet är en bra 

referensram och material för den koherensteoretiska analysen uppsatsen ämnar göra. Enligt 

det semiologiska koherenssystemet kommer uppsatsens tolkningar kunna verifieras genom 

tidigare visuella tolkningar och ColorsxStudios mytiska tema kommer bli mer påtagligt. De 

flesta av studierna är i direkt koppling till annonsering och marknadsföring, något som gör 

 
48 Barthes 2007, s. 243.  
49 Ibid., s. 243. 
50 Bengtson 2008, s. 22.  
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dessa ännu mer relevanta för uppsatsen.  

 

4.5.1 Visuell struktur och placering  
 

I figurer som liknar varandra föreslår annonsen att bilderna är lika varandra på något sätt 

vilket inbjuder konsumenten att jämföra bilderna för att generera en eller flera slutsatser 

rörande andra likheter mellan dem.51 Ofta sker jämförelsen på en ytlig nivå som exempelvis 

jämförande mellan två människors utseende eller någon annan fysisk likhet mellan bilderna. 

Bilder kan också dela strukturella likheter och slutsatser kan därför dras utefter dessa 

matchningar. De flesta visuella figurerna enligt Barbara J. Phillips, professor vid University 

of Saskatchewan och Edward F. McQuarrie professor vid Santa Clara University, använder 

sig av ytliga likheter eller matchningar mellan bilder för att hjälpa konsumenter att dra 

strukturella analogier mellan jämförelseobjekten. Detta eftersom människor tenderar att tolka 

exempelvis bilder som liknar varandra som att de delar gemensamma sanningar eller fakta. 

Denna princip använder sig marknadsföring av för att övertyga.52 När två bilder eller element 

av samma design syns närmre eller längre ifrån varandra bidrar detta till förståelsen för 

mottagaren huruvida dessa är relaterade till varandra eller inte.53 

Professor i semiotik, Marcel Danesi diskuterar faktumet att varumärken idag blivit som 

semiotiker eftersom de måste semiotera sin produkt genom att tilldela den namn, ett visuellt 

tecken i form av en logotyp samt ett system med ett särskilt språk som exempelvis slogans 

och taglines.54 Danesis studie visar på hur dessa semiotiserande val av design och språk 

sammanfogas till en övergripande förståelse för varumärket samt hur varumärket utmärker sig 

genom dessa särskilda val.     

 

 

 

 

 
51 Barbara J. Phillips, Edward F. McQuarrie, ”Beyond Visual Metaphor: A New Typology of Visual Rhetoric in 
Advertising”, Marketing Theory, 2004:1–2, Vol. 4, s. 119, e-artikel: https://journals-sagepub-
com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1177/1470593104044089 (14/5 2021). 
52 Ibid., s. 117–118.  
53 Candice A. Welhausen, ”Toward a Topos of Visual Rhetoric: Teaching Aesthetics Through Color and 
Typography”, Journal of Technical Writing and Communication, 2016:2, Vol. 28, s. 139, e-artikel: 
https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1177/0047281616646752 (17/5 2021).  
54 Marcel Danesi, ”Semiotizing a product into a brand”, Social Semiotics, 2013:4, Vol. 23, s. 464–476, e-artikel: 
https://tinyurl.com/yet3vmru (26/5 2021). 
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4.5.2 Typografi och betydelse 
 

Professor vid Arizona State University Eva R. Brumberg föreslår att typografi har en persona. 

Typsnittet Skripter som är en efterlikning av skrivstil ger exempelvis uttryck för elegans 

medan typografi utan seriffer ofta ger intryck av ren och enkel estetik och modernism.55 

Dessa metaforiska associationer kring typografi kommer från och är formade av kulturella 

konventioner som åberopar specifika värderingar menar Candice A. Welhausen, professor vid 

Auburn University.56  

    Brumberger påpekar att människor tenderar att förstå sambandet mellan en text och dess 

typografi och att detta innefattar uppfattningen kring vilka typer av texter som passar eller inte 

passar med olika typer av typsnitt. Brumberger menar även på att läsare aktivt skapar sig en 

uppfattning om innehållet när de ser en viss typ av typografi och den avgörs med hjälp av 

tidigare erfarenheter och associationer av den sortens typografi som läsaren har. Brumberger 

tillägger att vårt tolkande av typografi ofta sker omedvetet.57  

 
4.5.3 Färg och förståelse  

En bilds konnotationer och associationer uppstår utifrån historiska och kulturella tecken, 

gester, uttryck och färger samt dess innebörd i ett specifikt samhälle eller område. Forceville 

påpekar att man därför kan konstatera att den tolkning som görs av ett visuellt material aldrig 

är konstant utan alltid beroende av mottagarens kunskap kring historien och dess påverkan.58 

    Färg har visat sig inte bara ha en funktion av att beteckna människor, platser, klasser och 

mer generella idéer. Det har även en funktion att lättare kunna fånga intresse samt påverka 

människors känslor. Det finns två typer av sätt att skapa mening av färg menar professor 

Gunther Kress och lingvisten Van Leeuwen.59 Det första är association och ursprung, frågan 

om varifrån färgen kommer, var vi har sett den förut och vad den har betytt historiskt och 

kulturellt. Den andra typen handlar om olika skalor med olika kvaliteter som kan förändra 

färgens intryck och därmed uppfattningen om den så som en skala från ljust till mörkt eller 

 
55 Eva R. Brumberger, ”The Rhetoric of Typography: The Awareness and Impact of Typeface and 
Appropriateness”, Technical Communication, 2003:2, s. 207, Vol. 50, e-artikel: https://www-jstor-
org.ezproxy.its.uu.se/stable/43089123?pq-origsite=summon&seq=1#metadata_info_tab_contents (27/4 2021).   
56 Welhausen 2016, s. 133.   
57 Brumberger, 2003, s. 207.    
58 Charles Forceville, Pictorial Metaphor in Advertising, 1 e-bokuppl., januari 1996, Taylor & Francis Group, s. 
78–79, e-upplaga: https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=179822# (15/5 2021).  
59 Gunther Kress, Theo Van Leeuwen, ”Colour as a Semiotic Mode: Notes for a Grammar of Colour”, Visual 
Communication, 2002:2, Vol. 1, s. 355, e-artikel: https://doi-
org.ezproxy.its.uu.se/10.1177%2F147035720200100306 (28/4 2021).  
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mättad till omättad och så vidare. Olika typer av färgscheman kan signalera om ett ideologiskt 

präglat material och en hög variation av olika färger kan konnotera äventyrlighet, medan en 

låg variation av färg kan konnotera skygghet.60  

    Welhausen talar liksom Kress och Van Leeuwen också om tolkandet av bilder, färger och 

typografi genom metaforiska associationer som grundar sig i gemensamma kulturella 

kunskaper och menar att färg refererar till diskurser i form av ideologier men beroende på 

uttrycket de framställs med i kombination med olika texter och former, producerar de olika 

betydelser och ideologiska positioner.61 

    Mark Bradley, docent i antik historia på University of Nottingham, diskuterar i sin bok 

Colour and Meaning in Ancient Rome betydelsen av färg i den antika romerska världen. 

Bradley demonstrerar frågorna i vad färg var, hur de uppfattades samt färgers fundamentala 

roll inom kommunikation, information och dess bidrag till nutidens diskurser kring samhälle, 

politik och moral.62 Eftersom Bradley resonerar kring hur förståelsen kring färg i det gamla 

Rom kan ha påverkat sociala samtidens diskurser ser jag hans verk som en ytterst relevant 

teoretisk utgångspunkt för uppsatsens syfte att finna ColorsxStudios ideologiska eller 

politiska övergripande tema.  

5. Metod och material 
 

Mytens kraft är beroende av att den enligt Barthes upplevs så naturlig som möjligt 

samtidigt som den inte heller får framföras för diskret så att den inte alls kan kommuniceras.63 

Att överdriva dess existens är ett sätt att förtydliga och avslöja myten. Målet med uppsatsens 

analys av Colorsxstudios är därför att förhöja och förstärka textliga samt visuella element på 

hemsidan och därefter dra paralleller till eventuella myter som tycks stå nära det specifika 

elementet som förs fram. 

En närläsning med en koherensteoretisk utgångspunkt kommer först utföras på det visuella 

materialet vilket består av porträtt på artister, fotografier på människor som bär varumärkets 

klädesmärke, färgerna i bakgrunden av dessa foton samt hemsidans typografi och struktur. 

Sedan kommer en närläsning av den diskursiva delen på hemsidan utföras, vilken innefattar 

flikarna Social Responsibility och About vilka båda ämnar beskriva ColorsxStudios vision och 

praktik. Med resultat av både den visuella och diskursiva analysen kommer uppsatsen sedan 

 
60 Ibid., 2002, s. 357.  
61 Welhausen 2016, s. 133.    
62 Mark Bradley, Color and Meaning in Ancient Rome, Cambridge: Cambridge University Press 2009.   
63 Bengtson 2008, s. 29. 
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hålla en kort jämförande diskussion för att se om den visuella och den diskursiva delen delar 

likheter med varandra.  

Uppsatsen kommer sedan genom de slutgiltiga resultaten diskutera och reflektera kring 

dessa i relation till begreppet woke washing. Underlag för diskussionen kommer att grunda 

sig i tidigare studier samt reflektioner kring begreppet. 

Eftersom en webbsida är ombytlig i både design och innehåll är materialet medtaget i 

uppsatsen. Dessa finns i avsnitt 8. Appendix.  

6. Analys 

6.1 Visuell analys   

På ColorsxStudios förstasida ser man ett urval av de senaste artisterna som nyligen spelat in 

en låt eller medverkat i en intervju. Förstasidan visar även reklam för plattformens eget 

klädesmärke med bilder på modeller som bär dessa, samt olika citat från de olika artisterna 

som gästat plattformen. Längst upp till vänster ser man varumärkets namn i en liten 

rektangulär textbox. Varumärkets namn ”ColorsxStudios” visar på ett symboliskt vis dels på 

hur de jobbar visuellt med färger i bakgrunden på både artisters porträtt och när de framträder 

men ordet ”studio” framhäver även att arbetet sker i en inspelningslokal, arbetsrum eller en 

avgränsad plats. Ordet studio är även något som konnoterar arbetsrum för en konstnär och 

med pluralformen ”studios” får man känslan av ett mer omfattande område med många olika 

konstnärer. Ordet ”studios” blir i den mytiska strukturen en mening som blir till en form redo 

att gripas tag av diverse betydelser med hjälp av olika begrepp. Ordet ”studio” får 

konnotationer om ett avgränsat område, tillgängligt för konstnärer men inte vilken konstnär 

som helst. Formen studio fångas nämligen av en mängd associativa begrepp som exempelvis 

media och medievärlden, kreativitet, kultur, samt möjligheten att hyra eller äga en studio 

vilket i sin tur pekar på en ekonomisk fördelaktighet. Dessa begrepp fångar meningen studio 

och omvandlar den till form som framkallar betydelsen som uppstår direkt på ett okonstlat och 

naturligt sätt i mottagarens huvud: myten om den kulturella eliten och den unika kreativiteten.  

X:et i mitten av varumärkets namn är något som Danesi tar upp som ett vanligt 

förekommande fenomen i nutida varumärkens namn.64 X:et enligt Danesi är ett polysemiskt 

tecken som inte har haft mycket att göra med fonetiken genom historien men alltmer med 

symboliken. Detta visar dels på varumärkets deltagande i den moderna strömningen i 

marknadsföring och design men också en symbolik för varumärket som mer mångbottnad och 

 
64 Danesi 2013, s. 468. 
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okonventionellt och något som därmed går emot den borgerliga ordningens myter.65 Detta X i 

varumärkets namn är endast en liten detalj men kan även den brytas ner i en mängd begrepp 

som i det här fallet hänvisar till myten om modernismen, dess kritiska hållning till 

traditionella accepterade traditioner och öppenhet för förändring. Denna öppenhet för 

förändring är något som är koherent med vänstermyten och dess revolutionära strävan efter 

förändring.      

När man förflyttar pilen över hemsidans förstasida skapar det en rörelse i alla bilderna på 

artisterna. När man pekar på en av dessa bilder förflyttar sig denna en aning till fronten av de 

andra bilderna. Denna funktion skulle kunna symbolisera en flexibilitet och öppenhet som står 

i kontrast till högermyten som statisk och oföränderlig.66 Ovanför artisterna på hemsidan 

presenteras även de olika genrerna som alla är relativt sällsynta, så som ”New Opera” och 

”Amber (Groove)”. Dessa relativt ovanliga musikgenrer i jämförelse med mer allmänt vanliga 

genrer som Klassisk musik, Jazz och Opera – som även skulle kunna tänkas tillhöra den 

borgerliga högermytens grepp – blir ett indirekt sätt för plattformen att framföra sig själva 

som individuella, sällsynta och återigen okonventionella samt kontroversiellt, vänsterpräglat 

nyskapande. Precis som vänstermyten är lämpad för ett särskilt tillfälle och griper tag i det 

sällsynta, utstrålar ColorsxStudios val av genrer ett speglande av deras frånvändhet från det 

”vardagliga” livet som i huvudsak är styrt av den borgerliga högermyten.67 

ColorsxStudios använder sig av ett neutralt typsnitt som varken har seriffer eller andra 

utmärkande drag. All text så som rubriker, citat och informationstexter står i versaler vilket 

ger känslan av en markerande tydlighet. Typsnittet är varken särskilt tjockt eller tunt vilket 

visuellt indikerar på en varken feminin eller maskulin framtoning och som därmed skulle 

kunna tolkas som könsneutralt.68 Valet av typsnitt går att analysera utifrån persontopiken om 

kön.69 Detta eftersom de möjligtvis vill frigöra sig från könsrollsmönster och välkomna alla 

människor oavsett könsidentitet.70 Valet av typsnitt blir följaktligen uppfångat av begreppen 

könsneutralitet, HBTQ71 och samhällsförändring.  

 
65 Barthes 2007, s. 243. 
66 Ibid., s. 250. 
67 Ibid., s. 241.  
68 Brumberger 2003, s. 225.  
69 Topiker är utgångspunkter i form av “mentala platser” där talaren hämtar och argument men även ett verktyg 
för den som tolkar en text eller ett material för att upptäcka argument. Janne Lindqvist beskriver topikerna som 
nära förbundna med begreppet doxa (Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, uppl. 2:2, Lund: 
Studentlitteratur AB 2016, s. 153.)   
70 Ibid., s. 150. 
71 “HBTQ” Nationalencyklopedin, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hbtq 
(22/5 2021).  



 20 

I Brumbergers studie visar det sig att typsnittet ”Arial”, ett typsnitt som delar 

ColorsxStudios typsnitts karaktär, räknas in i gruppen för ”direkta” eller rättframma typsnitt.72 

Denna estetik speglar återigen den ovannämnda modernismen med en kritisk inställning till 

vedertagna uppfattningar samt en öppenhet för förändringar. Symbolismen för modernism är 

något som går i linje med vänstermytens maskerade revolution med viljan att förändra. I 

kontrast till detta tar Welhausen upp ett exempel om typstilen Skripter som efterliknar 

handstil och påminner om handskrivna brev.73 Detta typsnitt, som kontrast till ColorsxStudios 

enkla, modernistiska Sans Serif-typsnitt, konnoterar en form av konservatism som påminner 

om högermytens vilja att bevara och om en orubblighet.74  

Användningen av ett neutralt typsnitt kan vid första anblick således naturligt och 

omedelbart uppfattas som endast ett välanpassat val av design men när vi ser närmare på 

varför det gör det, får vi en bild av varumärkets djupare intentioner med valet. Det neutrala 

typsnittet, det vill säga meningen, fångas upp av de mytiska associationerna (begreppet) till en 

form där det komplexa begreppet innefattar öppenhet för förändring, könsneutralitet, HBTQ 

och modernism som därefter skapar betydelsen om öppenhet, förändring samt 

understrykandet av ColorsxStudios möjliga queerpositiva hållning. Queer är ett begrepp som 

inte bara rör sexualitet utan ett politiskt användbart begrepp i förhållande till ifrågasättandet 

varför somliga utseenden eller egenskaper ses som naturliga och andra inte.75 Även detta 

element på ColorsxStudios överensstämmer med vänstermytens betoning på 

samhällsförändringar och trots  denna uppsats djupdykande resonemang kring specifikt det 

könsneutrala typsnittet, tycks diskussionen relevant när bland annat icke-binära och HBTQ-

artister frontar scenen i större utsträckning än andra liknande musikaliska plattformar.76 De 

samtidsföränderliga mytiska konnotationerna kring det könsneutrala typsnittet verkar därmed 

vara precis den moraliska diskurs plattformen vill förmedla.  

Färgen som respektive artist har i bakgrunden av porträttbilden, är i de flesta fall endast en 

enhetlig om så saturerad eller tonad färg. Respektive färg innefattar naturligtvis respektive 

mytiska betydelser i form av olika kulturella och historiska associationer. Det som är viktigt 

att poängtera är att dessa olika porträtt på artisterna med respektive färger som bakgrund 

indirekt hör ihop i samma system. Detta förstås dels med hjälp av websidan som koncept och 

 
72 Brumberger 2003, s. 225. 
73 Welhausen 2018, s. 140.   
74 Barthes 2007, s. 250. 
75 ”Queer – att slippa definiera”, Vårdguiden, 1177.se, https://www.1177.se/liv--halsa/konsidentitet-och-sexuell-
laggning/queer---att-slippa-definiera/ (22/5 2021).  
76 Naima Sutton, ”How Colors Studio Upstaged the Traditional Music Media”, Shades of Noir 10/8 2020,  
https://shadesofnoir.org.uk/how-colors-studio-upstaged-the-traditional-music-media/ (22/5 2021).  
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avgränsning med dess enhetliga design men också med hjälp av bildernas och därmed 

färgernas fysiska närhet till varandra. Med få undantag överlappar alla porträtt varandra på 

första sidan och på detta sätt förstår mottagaren enligt Phillips och McQuarrie att bilderna står 

i relation till varandra.77 Detta skapar en bild av att artisterna är en samhörighet och en typ av 

gemenskap. Bakgrundsfärgerna som de olika artisterna frontar i respektive bild blir därmed 

också sammankopplade och med det breda utbudet av olika färger är det inte svårt att relatera 

färgernas sammankoppling till det mångbottnat symboliska och mytiska fenomenet 

regnbågen.78  

Regnbågen konnoterar dels de sju olika färgerna som kan liknas vid den musikaliska 

skalan av sju toner vilket korresponderar med plattformens musikaliska agenda samt det 

övernaturliga och mytiska, långt bortom människans förståelse och systematisering.79 Bradley 

diskuterar det faktum att regnbågen ses som olika block av färger och det är sekundärt till 

synen på regnbågen som ett odelat fenomen med en enhetlig färg. Detta spär dels på bilden av 

ColorsxStudios som en kollektivistisk helhet men även som något abstrakt och svårfångat, 

långt bort från högermytens fullbordande och kvantifierande. Högermyten fungerar nämligen 

enligt Barthes på det sättet att den ser verkligheten på ett enklare sätt och regnbågen fångas 

därav istället av det oppositionella som inte systematiserar.80 

 Bradley förklarar att regnbågen sedan 1978 är en global symbol för ”the gay community”. 

I och med tillägget av färgen rosa i regnbågsflaggan, fungerar färgen rosa som en kulturell 

demonstration mot Newtons systematisering av de olika färgerna samt mot världens allmänna 

strikta klassifikationer och är med andra ord en omförhandling av konservativa ramverk.81 På 

ColorsxStudios förstasida ser vi artisten Jords som frontar en neonrosa bakgrundsfärg, något 

som kan tolkas vid ett ställningstagande i samklang med den kulturella konstruktionen och 

revolutionen i form av involverandet av färgen rosa och dess symbolik.  

Med regnbågsflaggan förklarat som ett hotande fenomen gentemot mot den 

strukturbevarande konservatismen, blir regnbågen i tydlig förbindelse med vänstermyten, inte 

minst för att regnbågsflaggan och dess symbolik blir ett ställningstagande och ett språk i 

förhållande till den förtryckte.82 Bradley argumenterar för att oavsett om regnbågen sågs som 

ett gudomligt hantverk eller poetisk kreativitet var den ett provokativt fenomen som sköt på 

 
77 J. Phillips, F. McQuarrie 2004, s. 116 –117.  
78 Bradley 2009, s. 39.  
79 Ibid., s. 47.  
80 Ibid., s. 249. 
81 Ibid., s. 54. 
82 Ibid., s. 242. 
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gränserna för den romerska intellektuella grundläggande uppfattningen kring färg, något som 

än en gång språkar för ColorsxStudios marknadsförings vänstermytiska inslag.83 

Regnbågen som form fångas och fylls även av andra begrepp så som Greenpeaces mest 

berömda fartyg ”Rainbow Warrior” vilket ger miljömedvetna konnotationer som går i linje 

med vänstermytens miljömedvetna ideologi.84 Regnbågen greppas även tag av den mytiska 

associationen om ”The Rainbow Nation” som under år 1994 myntades i kampen mot ett icke 

ras-definierat Sydafrika och användes av Nelson Mandela som uttryck för mångkultur.85 Det 

finns även en sägen och föreställning att man ska kunna finna en skatt vid regnbågens slut.86 

Av alla regnbågens associationer är denna föreställning bara en men ger likväl upphov till 

konnotationer om ägande och kapitalism.  

För att relatera till samt tydliggöra regnbågens mytiska betydelse och förståelse i relation 

till Bengtsons mytiska modell, är regnbågen en mening som blir en form som fylls av 

betydelse med hjälp av massvis med begrepp som infiltrerar regnbågen med en mängd olika 

betydelser. Det vi dock kan se är att dessa betydelser nästan alla har gemensamma nämnare, 

vilket i sin tur skapar en övergripande mytisk betydelse för ColorsxStudios egna koncept av 

regnbågen. De gemensamma nämnarna hos dessa betydelser består av hoppfullhet, 

förändring, acceptans och i med detta skapas den övergripande betydelsen av regnbågen som 

symbol för öppenhet och förändringar samt dynamiska förhållningssätt till mångfald och icke-

systematisering. Denna mytiska förståelse av regnbågen går i sin tur att relatera till den mer 

övergripande vänstermyten eftersom den i kontrast till högermyten vill förändra, främja 

miljön samt se till den förtryckte och utplåna ojämlikheter.   

På hemsidans förstasida bland porträtt av artister syns även varumärkets eget klädesmärke 

på två av bilderna. I båda dessa bilder syns färgen lila som bakgrund. Färgen lila, som 

Bradley beskriver det, är en färg som är påtaglig och synlig men inte statisk eller stabil.87 

Färgen är även historiskt sedd som dyr och exklusiv eftersom framställningen av den var 

kostsam vilket gör färgen symbolisk för en typ av avskildhet och elitism. Färgen lila väcker 

 
83 Ibid., s. 55. 
84 Greenpeace, ”Rainbow Warrior”, https://www.greenpeace.org/international/tag/rainbow-warrior/ (22/5 2021).  
85 Diskursen kring huruvida användningen av detta uttryck är eller var problematiskt eller inte väljer jag att 
utelämna från min reflektion och fokuserar snarare på intentionen med uttrycket: mångkultur och gemensamma 
grunder. (Daniela Gachago, Asanda Ngoasheng, ”South Africa’s ’rainbow nation’ is a myth that students need to 
unlearn”, The Conversation 19/8 2016, https://theconversation.com/south-africas-rainbow-nation-is-a-myth-that-
students-need-to-unlearn-66872 (22/5 2021).   
86 Tommy Kuusela, ”Regnbågen”, Institutet för språk och folkminnen 20/12 2016, https://www.isof.se/om-
oss/vara-bloggar-och-poddar/folkminnesarkiven-berattar/arkivberattelser/2016-12-20-regnbagen.html (22/5 
2021).  
87 Bradley 2009, s. 44.  
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även associationer om fluiditet och poetisk utsmyckning.88 Bradley beskriver även färgen lila 

som ett högt mångsidigt och sofistikerat medium för uppfattning och igenkänning och 

förklarar att ”[b]y the late Republic, there is some evidence that the trained eye could decipher 

one’s political character from the shade of purpura one chose to wear on senatorial toga 

praetexta”.89 Ljusa, rödaktiga nyanser av lila associerades med ”popularis politics” och 

mörkare nyanser med ”optimate politics”.90 Dessa var de två huvudsakliga politiska 

grupperna under den senare republiken i Rom, båda grupper med medlemmar från den rikare 

klassen. ”The Optimates” var den dominerande gruppen i senaten och de som försökte 

bibehålla ”the oligarchy”, en regering där en liten grupp utövade politik för korrupta och 

själviska syften.91 ”The Populares” däremot, trots deras ekonomiska fördelar, sökte folkligt 

stöd mot den dominerande regeringen och var mer mån av folkets intressen.92 ColorsxStudios 

nyans av lila är en ljusare typ av lila och skulle därför kunna sägas spegla värderingarna och 

den politiska praktiken av ett motarbetande mot ett korrupt maktförhållande, något som skulle 

kunna spegla vänstermyten och dess konstanta revolution mot högermyten med den ständiga 

förhållningen till den utsatte och förtryckte. Absolut kan detta tyckas vara ett långdraget 

argument men denna uppsats ser till att ta till vara på de historiska och kulturella 

värderingarna som kan ha påverkat vår samtids politiska och moraliska diskurser, precis som 

Bradley menar.93 Färgen lila blir alltså till en form med hjälp av vetskapen kring dessa 

historiska associationer, vilka kan översättas till ett komplext begrepp som fångar färgen lilas 

form för att sedan skapa betydelsen av det ekonomiska samt kulturella övertaget men också 

viljan om att utplåna olikheter i samhället.    

 På den ena reklambilden för klädesmärket ser vi en man och en kvinna. Kvinnan frontar 

bilden och blir därför per automatik längre i förhållande till mannen, något som skulle kunna 

symbolisera ett feministiskt och politiskt ställningstagande hämtat från topiken kön, för att 

argumentera emot den normativa uppfattningen kring mannen som stor och stark och kvinnan 

som liten och skör.94 Denna bild blir till en form som fylls av begreppen antisexism, feminism 

och jämställdhet vilket i sin tur skapar en betydelse om att det är viktigt att trotsa gamla 

könsnormer.   

 
88 Ibid., s. 190.  
89 Ibid., s. 197.  
90 Ibid., s. 197.  
91 ”Optimates and Populares”, The Editors of Encyclopaedia Britannica, Britannica, 2016, 
https://www.britannica.com/topic/Optimates-and-Populares (15/5 2021). 
92 Ibid.   
93 Bradley 2009, sammanfattning av bok på insida av pärm.  
94 Lindqvist 2006, s. 153. 
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De båda bilderna påminner oss också om varumärkets motiv att vilja sälja det egna 

klädesmärket och därmed syns även varumärkets delvis kapitalistiska agenda. Dessa bilder 

smälter däremot in i förstasidan på ett sätt som gör att modellerna som bär klädesplaggen 

skulle kunna tas för att själva vara artister, vilket i sin tur gör den kapitalistiska agendan mer 

diskret. Detta kan ses som ett implicit argument taget från topiken intentioner som kan 

användas för ethosbygge och därmed som ett verktyg för förstärkning av vad ColorsxStudios 

vill framhäva som sin huvudsakliga agenda.95 Den huvudsakliga agendan är troligtvis deras 

främjande av nyuppkomna artister samt deras politiska agenda i form av feministiska och 

HBTQ-främjande argumentation i form av visuell symbolik. Topiken intentioner gör sig 

också bra på plattformen eftersom den visar på att det finns ett socialt och politiskt dilemma, 

oavsett hur abstrakt detta dilemma är, som är ett skäl till varför ColorsxStudios ska diskutera 

det och därmed också mer eller mindre oförmärkt kunna tjäna ekonomiskt på denna typ av 

retorik.  

På förstasidan finns en visuell funktion som aktiveras genom ett klick i cirkeln längst ner i 

det vänstra hörnet. Där kan den vita bakgrundsfärgen och svarta texten på hemsidan bytas till 

svart bakgrundsfärg med vit text. Denna anpassande funktion fungerar som en estetisk 

nöjsamhet men också något som meddelar mottagaren att denne har en valmöjlighet. 

Startsidan på ColorsxStudios har en funktion där man kan skicka in egen musik. I en 

textbox längst ner i högra hörnet står det ”SUBMIT” med versaler. Texten är stor i relation till 

all den övriga texten på förstasidan även inklusive varumärkesnamnet. Detta kan tyda på 

varumärkets strävan efter en inkluderande utstrålning som vi ser i andra visuella element på 

hemsidan. Det kan även tyda på att de som plattform vill vara neutrala representanter i 

jämförelse med de artister de exponerar vilket dessutom går att koppla till topiken intentioner, 

på det sättet att marknadsföringens fokus inte ska riktas mot varumärket och dess 

expandering, utan på det dem stödjer. Detta i sin tur skulle kunna bygga på det tilltänkta 

auditoriets doxa kring ekonomisk vinning som sekundärt i relation till gemenskap och 

inkludering. Texten ”JOIN COLORS” i en av textboxarna längst upp näst till vänster 

konnoterar dels en form av gemenskap eller en typ av politiskt parti som söker fler 

medlemmar men signalerar också om den återkommande topiken intentioner, eftersom texten 

konnoterar gemenskap snarare än ett autonomiskt företag med ekonomisk vinst.    

I olika textrutor som även dessa överlappas av porträtt finns citat från olika gästande 

artister. Av de fyra olika citat som visas är två av dem på spanska och två av dem på engelska. 

 
95 Ibid., s. 153. 
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Att båda citat som inte är på engelska och istället är på just spanska är sannolikt en slump 

men visar ändå på ColorsxStudios inkluderande och strävan efter ett mångkulturellt uttryck, 

med avstamp i topiken nationalitet och etnicitet. Det är denna topik som ligger till grund för 

fördom och rasism men kan likaväl väcka intresse och förse en argumentation för i 

inkludering av olika etniciteter.96 För att denna argumentation ska gå hem hos mottagaren 

måste dock mottagarens doxa överensstämma med inkludering och öppenhet för mångkultur, 

något ColorsxStudios mottagares doxa verkar göra eftersom företaget med största sannolikhet 

bedriver en medveten och riktad marknadsföring som ligger i linje med det tilltänkta 

auditoriet.  

Många av de artister som frontar förstasidan är icke-vita.97 Detta ter sig också som ett 

avstamp i topiken nationalitet och etnicitet och som implicit argument mot rasism och 

fördomar. Detta visuella implicita argument fungerar på det sättet att hudfärg (formen) fångas 

upp av de mytiska idéerna (begreppen) i form av kulturella, historiska och kontextuella 

värderingar. Detta skapar betydelsen vilket är förståelsen om hudfärg som något betydande 

för bland annat identitet och karaktär och beroende på situation och kontext kan hudfärgen 

även ha negativa konnotationer. Bradley diskuterar den naturliga hudfärgens betydelse i 

relation till det antika rom och menar att det redan då fanns negativa stereotyper kring 

mörkare hudfärg:  

 
Fuscus […] was a euphemism for the black African face, as well as denoting those who were excessively 

tanned. There prevailed the notion that such color was not natural and was the result either of barbarian 

origin, or of unnatural exposure to the sun.98  

 

Den mytiska förståelsen kring negativa, mytiska associationer kring hudfärg som ovanstående 

exempel från Bradley går långt bak i tiden vilket visar på mytens sätt att överleva olika tider 

och kontexter. Argumentet ColorsxStudios använder sig av, genom att motbevisa de mytiska 

associationerna genom representerandet av majoritet icke-vita, bottnar i topiken etnicitet och 

nationalitet. På detta sätt argumenterar plattformen för allas lika värde med ett yrkande på en 

förändring av en ihållande, negativt laddad myt.  

 
96 Ibid., s. 149–150. 
97 Jag har valt att använda detta begrepp som kan ses som svepande och förenklande men som jag ser det snarare 
ett begrepp som belyser rasism eftersom det i rätt kontext visar på vitas predominans och majoritet på många 
plattformar. Tobias Hübinette som forskar, undervisar och föreläser kring ras- och vithetsfrågor menar att 
 termen är en direktöversättning från engelskans ”non-white” och diskursen kring detta. (David Isaksson, Är det 
rätt att säga icke-vita?” Globalbar 13/8 202, https://globalbar.se/2020/08/ar-det-ratt-att-saga-icke-vita/ (16/5 
2021)).  
98 Bradley 2009, s. 140.  
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I samband med utvalda artister ser vi texten ”COLORSxBURBERRY” som redovisar 

plattformens samarbete med klädesmärket Burberry, ett brittiskt lyxvarumärke.99 Detta 

samarbete förvandlas till form som fångas och fylls med mytiska begrepp om modeindustri, 

konsumtion, exklusivitet och klass eftersom klädesmärkets varor är dyra och därmed inte 

tillgängliga för alla människor i alla ekonomiska situationer. Detta för med sig en betydelse 

om ColorsxStudios återigen som en exklusiv, oåtkomlig och ekonomiskt och kulturell 

överlägsen gemenskap, vilket också lätt kan ha negativa konnotationer beroende på vilken 

doxa mottagaren har. Samarbetets betydelse tonas dock – möjligtvis strategiskt – ned av 

plattformen genom ett donerande till olika konst-organisationer som gynnar unga kreatörer 

och artister, vilket inte visas explicit på förstasidan men är ändå essentiellt att nämna eftersom 

det visar på ColorsxStudios praktik. Detta praktiserande fylls således med andra begrepp som 

välgörenhet, välvilja, engagemang och skapar betydelsen om att hjälpa behövande och utsatta 

personer. Här kan vi se att en av topikerna för ethos har använts: Eunoia – den goda viljan.100 

 6.2 Diskursiv analys  

ColorsxStudios använder sig av ord som ”exceptional” och ”original” när de förklarar vilka 

artister de vill visa upp på plattformen. Dessa ord fungerar enligt den mytiska strukturen som 

olika meningar som fylls av associativa innebörder med begrepp som rör mytiska idéer om 

elitism och urval samt den tidigare nämnda idén om en existerande kulturell elit. I kontexten 

av plattformen som en musikdistributör formas den mytiska betydelsen om kulturellt övertag i 

form av unik och originell eller ovanlig musik. I denna mytiska argumentation tycks topiken 

anseende finnas som anledning för varför auditoriet ska stanna kvar och lyssna på vad 

plattformen uttrycker och producerar. Topiken anseende bygger ethos och i detta fall gör den 

det genom på vilket sätt plattformen framställer det egna urvalet av artister som något som 

skiljer sig från mängden. På detta sätt förvandlar sig varumärket till en exklusiv produkt, 

något som överensstämmer med betydelsen om plattformens kulturella övertag. På detta sätt 

lånar även plattformen ethos från artisterna eftersom dessa är den exklusiva produkten som 

produceras men de lånar även ut sitt eget ethos till artisterna de producerar eftersom de själva 

redan byggt sitt unika och anseendeväckande ethos på tidigare artister. Topiken om anseende 

blir därför essentiell för marknadsföringen och varumärkets framgång, samt en viktig aspekt i 

myten om det kulturella övertaget.  

 
99 Alyssa Kelly, ”Burberry Partners with ColorsxStudios to Celebrate Emerging Musicians”, L’Officiell 26/3 
2021, https://www.lofficielusa.com/music/burberry-colorsxstudios-celebrate-emerging-musicians (23/5 2021).  
100 Lindqvist 2016, s. 180. 
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ColorsxStudios framhäver sig inte endast som en kulturell elit utan också som en 

inbjudande gemenskap genom ord som ”community” och ”inclusive”. Dessa ord fungerar 

även dem som meningar som syftar till det mytiska systemets begrepp i form av mytiska 

associationer om samhörighet och idén om kollektivet. Detta i sin tur förvandlas till 

betydelsen som är myten om utanförskap kontra gemenskap vilket starkt kan förknippas med 

den mer övergripande vänstermyten som hela tiden jobbar i relation till den förtrycktes 

utsatthet och utanförskap.  

Plattformen förklarar även att de vill vara ett ”empowering place” vilket signalerar om en 

medvetenhet om att alla artister de publicerar nödvändigtvis inte är empowered.101 

Plattformen har ett stort urval av artister från olika delar av världen och i förhållande till den 

kontexten kan meningen ”empowering place” fyllas av ett komplext begrepp som rör den 

etnicitet och kultur respektive artister representerar i medverkandet på plattformen. Detta 

signalerar om varumärkets medvetenhet kring sociala frågor som inkludering och 

representation inom kultur och media. Ytterligare begrepp som övertag, diskriminering, 

rasism greppar tag i meningen ”empowering place” och fyller formen av denna till en 

betydelse om inkludering och möjliggörande.  

Användningen av aktiva satser och ord som ”build”, ”bridge the gaps”, ”amplifying” och 

”transcending borders” och så vidare konnoterar handling och agerande. Plattformens sätt att 

tala om visionen och målet med verksamheten blir långt ifrån statiskt där orden de använder 

sig av konnoterar agens men också förändring. Förändringen i sin tur konnoterar implicit att 

något (i samhället) är fel och därmed måste genomgå en förändring. Detta motsvarar 

vänstermytens begreppsapparat och praktik om att vilja förändra och står i kontrast till 

högermytens vilja att bibehålla. 

ColorsxStudios menar att i kontext av ”an increasingly fragmented and saturated scene” 

vill de bidra med klarhet och lugn i form av den musik de demonstrerar.102 Det faktum att de 

använder sig av ordet ”fragmented” indikerar att de ser på musikbranschen eller kanske till 

och med samhället som splittrat och uppdelat. Detta i sin tur ger bilden av att plattformen ser 

en problematik med detta och att de vill ena denna uppdelning mellan de olika parterna med 

hjälp av deras musik. 

ColorsxStudios talar om att de inkorporerar ”accountability mechanisms into our work” 

vilket fylls av begrepp som ansvar, trovärdighet och driftighet vilket skapar en betydelse om 

 
101 ”Empowered”, Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/empowered (20/5 
2021).  
102 ColorsxStudios, ”About”, https://colorsxstudios.com/about (18/5 2021).  
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att ColorsxStudios är pålitliga representanter för artisterna de producerar men vilka exakta 

ansvarsmekanismer de inkorporerar framgår inte, vilket möjligen lämnar mottagaren förvirrad 

och ovetandes.    

6.3 Förankring och resultat 

Den visuella och den diskursiva undersökningen visar båda på en form av politisk 

medvetenhet. Ord och visuella element konnoterar även en slags kulturell medvetenhet i form 

av framhävande av originalitet vilket medför känslan om ColorsxStudios som en kulturell elit.  

De flesta ord eller visuella element förmedlar myten förändring och öppenheten inför den, 

vilket i sin tur gör plattformen övervägande koherent med vänstermyten. Skapandet av denna 

myt bottnar i förståelsen av fenomen som modernism, hoppfullhet, acceptans, ovanlig eller 

egenartad kultur samt rättvisa. Det är tydligt att ColorsxStudios för en implicit politisk 

argumentation i den mån att de i varje producerad myt, förhåller sig till den förtryckte i form 

av representerandet av symboler samt artister som ger uttryck för acceptans av mångfald i 

form av etnicitet, sexuell identitet samt kön. 

Varumärkets marknadsföring bottnar i en del persontopiker som alla kan tänkas användas 

för vänstermytens vision om rättvisa och jämlikhet, eftersom alla dessa kan användas för att 

upptäcka men även argumentera emot orättvisor. De använda topikerna i ColorsxStudios 

marknadsföring är främst nationalitet och etnicitet, kön samt topiken intentioner, vilken tycks 

fungera som ett verktyg för att maskera varumärkets kapitalistiska agenda genom att gömma 

former som kan ge upphov till myten om kapitalism och avsikten om ekonomisk vinst. 

Topiker för ethos existerar eftersom plattformen vill framhäva sin moraliska godhet och 

välvilja samtidigt som de presenterar sina egenskaper i form av en hipp, säregen kulturelit. 

Det som däremot kan konstateras är att marknadsföringen saknar argument i form av logos, 

slutgiltiga svar och tydliga hänvisningar till konkreta problem som de implicit lyfter och 

stödjer i sin varumärkesetablering.  

6.4 Politiskt forum och kapitaliserande varumärke  

Baserat på resultaten av den visuella och diskursiva analysen, går det att argumentera att 

ColorsxStudios använder sig av sociala och politiska frågor i sitt marknadsföringsmaterial så 

som bilder, uttryck och design. Detta eftersom de högst troligen vill uppfylla samtidens krav 
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på varumärkens aktiva ställningstagande i sociala och politiska diskurser.103 Huruvida detta är 

etiskt hållbart bestäms utifrån ifall deras praktik motsvarar deras retorik.  

ColorsxStudios för en försiktig och svävande retorik, de anspelar på känslor i form av en 

mängd färger, artisters uppseendeväckande utstyrslar samt ord som grundar sig i en ödmjuk 

välvilja. ColorsxStudios lyfter mytiskt och symboliskt implicita politiska frågor kring rasism, 

sexism och könsidentiteter genom skapandet av myter som stämmer in på deras värderingar. 

Samtidigt visar de också dessa värderingar genom deras representation av artister som i viss 

mån utgör exempel för respektive grupper och värderingar. Den vänsterpolitiska retoriken de 

bedriver avstannar alltså inte vid marknadsföringen utan följer med till viss del i praktiken. 

Faktumet att de bedriver ett samarbete med ett klädesmärke kan starkt kopplas till 

ekonomisk vinning men genom att donera pengar till organisationer som främjar unga 

kreatörer i namnet av de olika framträdande artisterna, gör att plattformen tonar ner sin 

kapitalistiska agenda.  

Med tanke på att varumärket är grundat i Tyskland och representerat av fyra män, kan man 

föra en diskussion kring huruvida det intersektionella perspektivet de retoriskt bedriver är 

integrerat i praktiken av rekrytering och representation i form av de anställda på 

ColorsxStudios.104 Förutom detta ifrågasättande om integrering av de politiska värderingarna 

inom den interna verksamheten är det också betydande att synliggöra att dessa primära 

representanter för plattformen alla är män. Är det rättfärdigat att fyra män i ett Europa-

etablerat företag ska representera och framföra en politisk diskurs som involverar 

intersektionellt relaterade frågor? Denna fråga uppstår eftersom män inte har en erfarenhet om 

vad det innebär att vara en kvinna och därmed inte de bästa representanterna att föra en 

diskurs kring feminism, i en värld styrd av patriarkala strukturer.   

Det finns inte några bilder eller övrig information än namn och kontaktuppgifter till 

ColorsxStudios manliga representanter på hemsidan och även om man går utanför hemsidans 

ramar och söker på webben förhåller sig de alla någorlunda anonyma. Detta innebär en sämre 

grund för diskussion kring begrepp som white gaze eller white saviour i och med att männens 

egna etniciteter inte meddelas. Med white gaze menas betydelsen av svarta människors 

varande fångade av den vita personens föreställning eller fördom och white saviour hänvisar 

till en vit person som hjälper en icke-vit person med självbefrämjande anledning.105 Denna 

 
103 Vredenburg et al. 2020, s. 444.    
104 ColorsxStudios, ”Imprint”, https://colorsxstudios.com/imprint (24/5 2021).  
105 Stan Grant, ”Black writers courageously staring down the white gaze – this is why we all must read them”, 
Theguardian.com 31/12 2015,  https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/dec/31/black-writers-
courageously-staring-down-the-white-gaze-this-is-why-we-all-must-read-them (24/5 2021). 
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diskussion hade varit relevant i och med att frågor kring rasism bäst representeras utifrån de 

som själva har erfarenheten av den. ColorsxStudios stora fokus på artisterna och den diskreta 

informationen om de manliga grundarna av varumärket är antagligen ett medvetet och 

strategiskt val för att verksamheten inte ska förknippas tidigare nämnda begrepp och liknande 

associationer.  

Det går att spekulera kring ifall företaget använder sig av icke-vita personer i samband 

med deras mytiska uppbyggande av en kulturell elit, eftersom det enligt Cammarata i 

samtiden ses som en trend att exponera en kulturell mångfald. Detta är självklart ett 

problematiskt påstående av uppsatsen om ColorsxStudios verksamhet och en svår diskussion, 

eftersom uppsatsen själv inte ämnar avgöra eller begränsa artisternas identitet och kreativa 

skapande i förhållande till deras hudfärg. Däremot är det en essentiell fråga kring huruvida 

varumärket producerar en etnisk mångfald av artister för att som Cammarata beskriver det ”in 

order to remain relevant in the times” eller om det är ett genuint och även ett internt 

inkorporerande process i företagsutövningen.106 

Det går endast att spekulera i om ColorsxStudios politiskt medvetna marknadsföring är en 

genuin intention om social förändring eller en strategisk tillämpning i syfte om ekonomisk 

vinst. Det som dock är viktigt att påpeka liksom Sobande menar är att varumärken bör ställas 

till svars när de marknadsför sig själva som insatta i social orättvisa när varumärkets praktik 

inte indikerar på ett långvarigt åtagande att ta itu med sådana frågor. Bristen på 

logosargument i form av slutgiltiga svar eller tydliga hänvisningar till vad man som 

privatperson kan göra för att stödja samt lära sig om sociopolitiska frågor är inget som 

plattformen måste göra, men som däremot möjligen skulle kunna främja sociala rättvisefrågor 

samt förmedla företagets autentiska praktik. ColorsxStudios talar om att de har ett ”Social 

Responsibility” samt att de inkorporerar ansvarsmekanismer i deras arbete.107 Vad dessa 

ansvarsmekanismer är framgår dock inte. Vredenburg et al. menar att autentisk 

varumärkesaktivism ska undvika “broad, unqualified general social benefit claims such as 

“working for social good,” “socially responsible,” “a socially conscious brand,” or “we 

promote well-being.” eftersom sådana påståenden är svåra för konsumenten att förstå.108 

Istället ska aktivistiska meddelanden vara kvalificerade och precisa med de sociala fördelar 

som varumärket arbetar för, användandes av ett “clear, prominent and specific language”.109 

 
106 Cammarata u.å.   
107 ”Social Responsibility”, ColorsxStudios.com, https://colorsxstudios.com/social-responsibility (24/5 2021).   
108 Vredenburg et al. 2020, s. 454.    
109 Vredenburg et al. 2020, s. 454.   
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ColorsxStudios för med andra ord en alldeles för vag retorik vilket med största sannolikhet 

resulterar i att deras mottagare antingen inte förstår vad exakt de jobbar för eller får 

uppfattningen om att de jobbar för en rad olika sociopolitiska ärenden.  

 Tinic diskuterar kring företaget United Colors of Benettons politiskt anspelande 

marknadsföring utan tydlig information kring hur konsumenten kan agera hjälp i förhållande 

till de politiska problemen de porträtterar. ColorsxStudios verksamhet är, om man drar det till 

den gränsen, en plattform som producerar och exploaterar istället för att bidra med konkreta 

lösningar eller information kring hur privatpersoner kan stödja och hjälpa till med de politiska 

konflikter som varumärket implicit refererar till. Med bakgrund av Tinics artikel om United 

Colors of Benettons marknadsföring, ser vi hur ColorsxStudios praktik verkar bestå i att 

presentera ett löst och abstrakt problem. Lösningen på problemet blir i sin tur – implicit – att 

lyssna på musiken varumärket producerar eller att köpa deras ”merchandise”, där båda 

alternativen i sin tur leder till profitering och expandering för själva företaget.110 

Varumärkets ekonomiska vinst befinner sig alltså i en moralisk tvist med de politiska 

frågorna varumärket argumenterar för och deras svepande retorik riskerar att kommersialisera 

de politiska diskurserna. Ett exempel på hur plattformen skulle kunna förbättra och utveckla 

sin politiska praktik är exempelvis i relation till hur de beskriver sig tillverka deras 

klädesmärke. Detta exempel ingår inte i materialet jag valt att analysera men är ett viktigt 

bevis från hemsidan som visar på att företaget delvis bedriver en verksamhet som 

överensstämmer med retoriken de för men att de däremot heller inte bedriver den mest 

optimala authentic brand activism de skulle ha möjlighet till. De beskriver i sin information 

kring tillverkningen av kläderna att de försöker skapa produkter som är tillverkade med 

högsta etiska och miljömässiga standard samt ständigt söker efter bättre hållbara material. 

Detta är en bra praktik i sig men det fattas en del av det aktivistiska arbetet för att cirkeln ska 

slutas. Den mest centrala typen av authentic brand activism förklaras nämligen av 

Vredenburg et al. när de listar upp olika typer av brand activism. Denna typ av aktivism 

beskrivs som ”purpose and values driven” brand activism som söker påverka sociopolitiska 

frågor bortom omedelbar ekonomisk vinst.111 För att ColorsxStudios ska uppnå denna typ av 

aktivism, skulle de behöva integrera aktivismen ännu mer i sin praktik än att endast försöka 

hitta hållbart material till deras kläder de själva gör en vinst på. Plattformen skulle exempelvis 

kunna donera pengar till miljöfrämjande organisationer.  

 
110 ”Merchandise”, Nationalencyklopedin, https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/merchandising (26/4 2021).  
111 Vredenburg et al. 2020, s. 447.  
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7. Sammanfattning 
 
Det är tydligt att ColorsxStudios bedriver en politisk argumentation i både det visuella och det 

diskursiva materialet uppsatsen valt att undersöka. Denna retorik medför en mängd mytiska 

associationer som alla är övervägande och nästintill endast koherent med Barthes vänstermyt. 

Vänstermyten är därför den övergripande myten ColorsxStudios förmedlar och därmed 

speglar även detta varumärkes och dess tilltänkta mottagares gemensamma doxa. Denna doxa 

innefattar bland annat en nyare syn på gamla strukturer i samhället och en vilja att 

problematisera dessa, en positiv syn på kulturell mångfald, en öppenhet inför icke-

heteronormativt sexuella identiteter och läggningar samt feminism och jämställdhet. 

Retoriken de för kan sammanfattas som modernistiskt och vänsterideologiskt präglad och kan 

sammanfattas av ordet förändring eftersom de flesta presenterade myterna i uppsatsen nästan 

alltid haft en korrelation till detta.  

De topiker som uppsatsen har funnit har främst bestått av persontopiker så som etnicitet 

och nationalitet, kön och anseende. De två förstnämnda eftersom vänstermytens alltid 

förhåller sig till den förtryckte och därför kan finna argument för rättvisa samt upptäcka 

orättvisa i persontopikerna för kön och etnicitet och nationalitet. Den sistnämnda eftersom 

vänstermyten vill förstärka sitt ethos genom att framhäva motivet om förändring och rättvisa 

som sina huvudsakliga orsaker att bedriva sin retorik. Topiken om anseende har dock verkat 

fungera som ett hölje över ColorsxStudios i alla fall delvis kapitalistiska agenda.     

Marknadsföringen ColorsxStudios bedriver befinner sig i ett gränsland för vad som är och 

inte är etiskt hållbart. Är svepande ”socialt medvetna ord” ett måste för att plattfomen ska 

slippa krav på att utöva en påtaglig politisk praktik och är det en förutsättning för varumärket 

att inte alltid behöva agera korrekt? Denna limbovärld plattformen skapar är visserligen en 

förutsättning för att besparas ifrån sociala krav på att ge konkret information och hänvisningar 

till konsumenten för var och hur de kan hjälpa till med problem plattformen implicit använder 

som en del av marknadsföringen för varumärkets expandering och profitering. Det är även ett 

sätt att slippa tala om deras kanske bristande praktik relaterad till sociopolitiska frågor.  

Vi måste dock kunna se sambandet eller skillnaden mellan ett företags utövande av politisk 

retorik och deras praktik och ifrågasätta var gränsen för bedrivandet av woke washing går. 

Vad exakt är det som berättigar ett varumärke att bedriva en explicit eller implicit politisk 

diskurs eller ställningstagande när konsumenten förlitar sig den retorik som förs? Var går 

gränsen till vinstdrivna företag som cyniskt drar nytta av människors idealism och använder 

marknadsföringskampanjer för att undanröja frågor om sin egen etiska praktik?  
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Leymore menar att att marknadsföring fungerar som en ångestdämpande precis som en 

myt gör. Genom att porträttera sociala problem och föreslå en lösning till dessa, ger 

marknadsföringen en bild av hur enkelt ett dilemma kan lösas genom att köpa varumärkets 

produkt. När ColorsxStudios auditorium lyssnar på musiken och köper kläderna 

ColorsxStudios producerar, har myterna i ColorsxStudios marknadsföring bidragit till att 

dessa personer tror att de bidragit till en vänsterideologiskt präglad revolution, 

samhällsförändring och att de ingår i en gemenskap i form av en ”creddig” kulturell elit. I 

själva fallet bidrar de dock till det kapitalistiska systemet när varumärket expanderar i 

visningar och betalda reklamer på Youtube, samarbeten, sålda produkter och så vidare. Detta i 

sig blir inte direkt oetiskt av ColorsxStudios eftersom de explicit inte utgett sig för att vara 

något de inte är. Däremot måste vi kunna problematisera om man kan föra en implicit politisk 

agenda utan att ge ut konkret information om samhällsfrågor och politiska problem som 

mottagaren kan göra någonting åt, istället för att själva profitera på idén om öppenhet och 

allas lika värde. 

Den här uppsatsen har jobbat med både en dynamisk, abstrakt teori och även ett 

föränderligt material i form av en websida för ett varumärke som dessutom är transparenta 

med att deras ansvar som representanter är ett ständigt pågående utvecklande process. Det är 

därför inte uppsatsens mening att inrama och måla upp plattformen som oetisk utan snarare att 

problematisera och diskutera en implicit och svepande politiskt präglad retorik samt bidra till 

diskursen om woke washing. Uppsatsen har även varit öppen med teorins begränsningar i 

relation till subjektivitet, kontext och tid. Uppsatsens innehåll har ju som bekant författats 

utifrån en hermeneutisk process av endast en person och med det uppmanas fler att bedriva 

liknande studier på andra liknande om inte samma plattform.  

Uppsatsen har även utgått från att myten existerar och att den är politisk och jag väljer att 

genom Barthes förklara det på det sättet att ”om vi anser denna myt vara utan politisk 

betydelse beror det helt enkelt på att den inte är gjord för oss”.112  

Slutligen, är skatten vid ColorsxStudios regnbåge förändring och rättvisa eller 

kapitaliserandet på det kulturella kapitalet?  

 

 

 

 
112 Barthes 2007, s. 239.  
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8. Appendix 

8.1 Visuellt 

 
Bild från ColorsxStudios förstasida.113 

 

 
113 ColorsxSudios.com, https://colorsxstudios.com (19/5 2021). 
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Bild från ColorsxStudios förstasida.114 

 

 

Bild från ColorsxStudios förstasida.115 

 

 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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Bild från ColorsxStudios förstasida.116 
   

 
Bild från ColorsxStudios förstasida.117 

 
Bild från ColorsxStudios förstasida.118 

 

 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
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8.2 Diskursivt  

8.2.1 SOCIAL RESPONSIBILITY 
 

COLORS IS A CREATIVE PLATFORM DEDICATED TO SHOWCASING 
EXCEPTIONAL TALENT AND AMPLIFYING ORIGINAL ARTISTS. 
FUNDAMENTALLY, WE BELIEVE IN THE POWER OF ART TO 
COMMUNICATE AND CONNECT PEOPLE ON AN EMOTIONAL LEVEL, 
TRANSCENDING BORDERS, LANGUAGES AND GENRES. WE AIM TO 
BRIDGE THE GAPS BETWEEN CULTURAL DISCIPLINES AND CREATE A 
SPACE FOR MUSIC DISCOVERY THAT CENTERS AROUND THE ARTIST’S 
VOICE, OFFERING A MINIMALISTIC STAGE WHERE THEY CAN EXPRESS 
THEMSELVES FREELY. 

COLORS STRIVES TO BE AN EMPOWERING PLACE THAT POSITIVELY 
IMPACTS OUR AUDIENCE AND MUTUALLY UPLIFTS ALL OF THE ARTISTS 
FEATURED THROUGH THEIR COLLECTIVE ASSOCIATION. ACCORDINGLY, 
WE RECOGNISE OUR RESPONSIBILITY AS CURATORS OF THE VOICES 
AND MESSAGES SHARED ON THE PLATFORM. 

IT IS ALSO OUR RESPONSIBILITY TO ENSURE THAT THE CULTURALLY 
DIVERSE SPACE WE BUILD TOGETHER REMAINS SAFE AND INCLUSIVE 
FOR ALL. THEREFORE, WE COMMIT TO LISTENING TO DIVERSE 
PERSPECTIVES, EDUCATING OURSELVES, AND INCORPORATING 
ACCOUNTABILITY MECHANISMS INTO OUR WORK. UNDERSTANDING 
OUR AGENCY AND WIDER SOCIAL RESPONSIBILITY IS AN ONGOING AND 
EVOLVING PROCESS, WITH THE AIM OF BUILDING A SPACE THAT 
EMBRACES PLURALITY AND EQUITY. 

WE BELIEVE THAT OUR COMMUNITY OF ARTISTS, CREATIVES, AND 
FANS SHARE THESE VALUES, AND ARE CONFIDENT THAT THROUGH 
OPEN DIALOGUE, WE WILL STAY TRUE TO THEM. 

CONTACT: COMMUNITY@COLORSXSTUDIOS.COM119 

8.2.2 ABOUT 
 

COLORS IS A UNIQUE AESTHETIC MUSIC PLATFORM SHOWCASING 

EXCEPTIONAL TALENT ARTISTS  FROM ALL AROUND THE GLOBE, 

FOCUSED ON PROMOTING THE MOST DISTINCTIVE NEW ARTISTS AND 

ORIGINAL SOUNDS SHOWS . IN THE CONTEXT OF AN INCREASINGLY 

FRAGMENTED AND SATURATED SCENE WE SEEK TO PROVIDE CLARITY 

AND CALM MUSIC , OFFERING A MINIMALISTIC STAGE TO SHINE A 

 
119 ColorsxStudios, ”Social Responsibility”, https://colorsxstudios.com/social-responsibility (23/5 2021).   
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SPOTLIGHT ON THE ARTISTS AND GIVE THEM THE OPPORTUNITY TO 
PRESENT THEIR MUSIC WITHOUT DISTRACTION. 

ALL COLORS, NO GENRES.120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120 ColorsxStudios, ”About”, https://colorsxstudios.com/about (23/5 2021). 
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