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Inledning 

Musikens historia började för länge sedan, den har alltid varit en del av våra liv och tros ha 

uppkommit under människans första år här på jorden. Musiken uppstod långt innan det 

skrivna ordet och mycket tyder även på att den uppstod innan talet. Inspiration till musiken 

fick människorna från naturen med alla dess ljud, dessa ljud härmades och överfördes från 

person till person. Redskap började sedan användas för att utveckla dessa ljud och för att hålla 

takten, trumma och flöjt var då de vanligaste instrumenten. Musiken existerar i varje kultur i 

alla delar av världen, dåtid som nutid. Musiken har alltid påverkats av den sociala och 

ekonomiska kontexten i en viss kultur, även klimatet och den teknologiska utvecklingen 

påverkar musiken men en sak är genensam för alla kulturer, musik har alltid fungerat som ett 

sätt att underhålla och föra människor närmare varandra (skolarbete.nu). 

Musiken har i alla tider haft både en underhållande del och en berättande del och med en 

kombination av de båda finns stora förutsättningar för en musiker att framföra något han eller 

hon brinner för. Populärmusiken idag är både underhållning och politik, innehållet i texterna 

återspeglar ofta undertoner av samhälleliga problem, orättvisor och utanförskap. Det är här, 

genom denna musik som många ungdomar skaffar sig den första politiska medvetenheten. 

Musik är ju generellt något som alla lyssnar till i alla åldrar men speciellt ungdomar bygger 

mycket av sin identitet på musiken i uppväxtåren. Ungdomars musik uppfattas ofta som lite 

rebellisk, den ger en annan vinkel på livet och är ofta den första återspeglingen av 

verkligheten som ungdomar upplever efter de tidigare skyddade uppväxtåren.  

Många musikstilar använder musiken som ett medel för att bekämpa orättvisor och som 

uppmanar till social förändring. De mest politiskt inriktade musikstilar idag är hiphop, punk 

och reggae men man finner även politiska budskap hos rockband som U2, rapcore- och 

rapmetalband som Linkin Park och Rage Against The Machine samt alternativ metalband som 

System of a Down. Ungdomar idag är upplysta, de tar ställning och accepterar inte saker och 

ting lättvindigt utan ifrågasätter och kritiserar öppet de sociala system som de inte tycker 

fungerar. Politisk musik är oftast inte tvetydig med oklara och dunkla meningar som är svåra 

att tolka utan återspeglar istället vad som händer i världen under den just den tidpunkten som 

texten skrivs. Så för att kunna förstå musiken och innehållet i texterna är det viktigt att ha en 

kunskap om den historiska kontext och den tid som inspirerade artisterna till att uttrycka sig i 

musiken. 

Just hiphop är en salig blandning av det estetiska och det etiska – kultur och politik. Varje 

grupp är unik i det att de använder sig av sin egen speciella stil för att framhäva sin specifika 

religiösa eller etniska särart.  Jag har valt att fokusera min studie på hiphopmusik dels för att 

hiphop ursprungligen är en gatumusik med rötterna i arbetarklassen i likhet med jazz och 

bluesmusik. Den förmedlar politiska budskap och riktar sig främst till ungdomar men det är 

också många som vuxit upp med hiphop som fortfarande lyssnar på den. Men hiphopmusiken 

skiljer sig också från den traditionella gatumusiken genom att den sker i en berättarstil olik 

någon annan musikstil. Man kan se den politiskt medvetna musiken som en social rörelse som 

informerar, kritiserar och utmanar det som inte fungerar i samhället. Det är just så som en 

hiphopgrupp som kallade sig för förortskrigare betonade under en intervju som gjordes av 

Ove Sernhede 1998. Med dessa ord förklarade de att de använde sig av musiken för att kämpa 

mot orättvisor i samhället: 
 

En som kämpar för något är en soldat. Vi är soldater med musiken som vapen. 
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Mitt intresse för hiphop handlar just om gatumusiken som medel att skildra det svåra i 

samhället och där allt ställs på sin spets. Här göms eller glöms inget undan utan sanningen 

beskrivs så öppet och naket som det bara går. Jag vill titta på hiphopmusikens texter för att 

undersöka hur verkligheten beskrivs och vidare analysera hur livet konstrueras genom språket 

samt vilka politiska budskap som framförs. Hiphopkulturen har från början varit en 

mansdominerad musikkultur med få kvinnliga artister som i början hamnade i bakgrunden av 

de manliga artisterna. Det var inte förrän i början av 1990-talet som de första kvinnliga 

artisterna började framträda med Queen Latifah och Lauryn Hill i täten.  Mitt intresse av de 

kvinnliga artisterna väcktes dels då den tidigare forskning som gjorts har mest riktats mot 

manliga artister men frågan väcktes också om hur kvinnors verklighet konstrueras i musiken. 

Finns det en politisk medvetenhet i deras texter? Beskriver de kvinnliga artisterna kritiskt hur 

samhället ser ut eller konstruerar de en annan verklighet? Genom att söka kvinnliga populära 

hiphopartister på internet fann jag det material som behövdes för min studie.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med min studie är att jag vill undersöka: 

 hur olika diskurser produceras och reproduceras   

 hur verkligheten konstrueras i kvinnliga hiphopartisters musiktexter  

 vilka möjliga subjektspositioner banar de identifierade diskurserna i musiktexterna väg 

för 

Jag har valt att använda mig av den kritisk diskurspsykologiska metoden för att kunna 

fokusera på den mer närliggande lokala diskurserna samt använda mig av denna metods tre 

huvudbegrepp; tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman samt subjektspositioner. Dessa tre 

huvudbegrepp kommer jag att förklara närmare i metodavsnittet. Så min frågeställning lyder 

som följande: Hur konstrueras verkligheten i kvinnliga hiphopartisters musiktexter?  

 

Disposition 

Efter det inledande avsnitt ovan presenterar jag hur fenomenet social rörelse bildas i det 

moderna samhället men främst här genom musiken. Tillsammans med hiphopens historia 

bildar dessa två avsnittet bakgrund. Efter avsnittet bakgrund följer tidigare forskning där jag 

använt mig av internet för att söka efter tidigare forskning i mitt område. Jag valde ut sju 

artiklar; Vixen Resistin’Redefining Black Womanhood in Hip-Hop Music Videos, Thematic 

analysis of hip-hop music, Authenticity within hip-hop and other cultures threatened with 

assimilation, `She was workin like foreal': critical literacy and discourse practices of African 

American females in the age of hip hop, Beyond bitches, niggers, and ho’s: some suggestions 

for including rap music as a qualitative data source, ‘Folkbildning’ through hip-hop: how the 

ideals of three rappers parallel a Scandinavian educational tradition samt The Push and Pull of 

Hip-Hop: A Social Movement Analysis. Alla dessa artiklar analyserade hiphop som musikstil, 

kultur och social rörelse genom att analysera musiktexter, intervjuer med hiphopartister, 

diskussionsgrupper samt analys av musikvideon. Under rubriken teoretisk ramverk redogör 

jag för det socialkonstruktionistiska perspektiv som jag valt för min studie. Genom Vivien 

Burrs Social Constructionism (2003) beskriver jag de fyra antaganden inom denna teori samt 

språkets betydelse för vår förståelse av verkligheten omkring oss. Efter avsnittet teoretisk 

ramverk följer avsnittet metod där jag presenterar hur jag gått till väga i min studie genom att 

först ge en kort beskrivning av samlingsbegreppet diskursanalys som teori och metod 

tillsammans med  min valda inriktning kritisk diskurspsykologi. Sedan har jag redogjort för de 

urval jag gjorde, eventuella avgränsningar samt var jag hämtade mitt empiriska material. Här 
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beskrivs även de tre analytiska begrepp som jag använt mig av i mitt arbete: 

tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman samt subjektspositioner och hur den analytiska 

processen gick till. Avsnittet därpå handlar om resultatet av analysen av alla de valda 

musiktexterna. Här beskrivs utförligt fem olika tolkningsrepertoarer, sex subjektspositioner 

samt flera ideologiska dilemman. I den sista delen av min studie, diskussionsdelen, blickar jag 

tillbaka på uppsatsen i sin helhet, här ställer jag resultatet i förhållande till mitt ursprungliga 

syfte och min frågeställning för att utvärdera om jag fått svar på min fråga. Sedan kopplar jag 

resultatet med den tidigare forskningen, redogör hur socialkonstruktionismen har fungerat 

som verktyg i min analys av texterna och även den diskurspsykologiska metod som jag valt 

och på de urval som gjordes. Sist avslutar jag med att reflektera över mitt arbete och vad 

framtida forskning kan bidra med. 

 

Bakgrund 

I detta avsnitt har jag för avsikt att förklara hur en social rörelse uppstår samt varför musiken 

och främst då hiphopmusiken som jag valt att fokusera på i min studie som är en stil som 

utmärker sig genom att framföra och bidra med en ökad politisk medvetenhet och ett budskap 

om social förändring. Genom att förklara hiphoppens uppkomst och historia hoppas jag kunna 

bidra med en ökad förståelse och kunskap om musikens inflytande i samhället och speciellt då 

hos ungdomarna som är hiphoppens främsta lyssnare. Musiken är därför ett viktigt medium 

där sociala problem kan skildras på ett sådant sätt som gör att ungdomars verklighetssyn och 

politisk medvetenhet ökar och där de även känner en gemenskap med andra individer på en 

global skala.  

Hiphop är en musikstil som utmärker sig genom att skildra det verkliga livet med alla dess 

sociala problem och det görs i en berättarstil som är olik alla andra musikstilar. Texterna 

uppmanar till förändring av det i samhället som inte fungerar, texterna vill skildra hur livet 

egentligen är och det är då den mörka sidan av samhället som skildras. Hiphop har i alla tider 

utmanat och uppmuntrat lyssnaren till att bilda en egen uppfattning och ta ställning till hur 

samhället ser ut idag, känna en gemenskap oberoende av geografiska, kulturella eller sociala 

skillnader samt till att tillsammans förändra samhället. Det är därför som hiphoppen kan ses 

som en social rörelse (Sernhede & Söderman, 2010, s.12). 

Social rörelse 
En social rörelse uppstår när en grupp människor går ihop om något som de vill förändra i 

samhället. Detta är ett fenomen inom det moderna samhället och har fungerat både som 

drivkraft för att förändra till det bättre och motkraft för att stå emot och kämpa gällande olika 

samhälleliga konflikter och problem. Det handlar om en grupp människor som vill utmana 

och förändra det som de tycker har gått snett med samhället de lever i. En social rörelse 

behöver inte betyda att det råder konsensus på ett kollektiv plan utan det kännetecknas också 

av interna motsättningar mellan individer och grupper. Sociala rörelser formas genom att 

skapa kunskap om något och sen formulera sig utifrån denna kunskap (Eyerman & Jamison, 

2005, s.5).   

 

Hiphop historia 
I boken Planet Hiphop - om hiphop som pedagogik och social mobilisering skrivet av Johan 

Söderman och Ove Sernhede (2010) beskrivs hiphop som social rörelse där fokus ligger på 
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kunskap och lärande. Denna kultur som tar avstånd från diskriminering och alienation arbetar 

för människors ökade delaktighet i samhället och känslan av samhörighet.  

En tillbakablick på hiphoppens historia tar oss till december 1981, det var då i en intervju med 

musikjournalisten Michael Holman som ordet hiphop nämndes för första gången.  Holman 

pratade om musikern Afrika Bambaataa och den nya hiphopkulturen från södra Bronx. Enligt 

Holmans uppfattning växte denna musikkultur fram, skapad av arbetarklassen för 

arbetarklassen och existerade i en egen liten subvärld i Bronx (Sernhede & Söderman, 2010, 

s.7-9).  Afrika Bambaataa var hiphoppens pionjär och grundare till den globala organisationen 

Zulu Nation. Syftet bakom hiphoppen som en social rörelse var att motverka kriminalitet, våld 

och droger i 70-talets New York. Bambaataa arbetade även med att delta i olika hiphopprojekt 

runt om i världen för att sprida hiphoppens positiva budskap (Söderman, 2007, s.17).  

Ordet hiphop var inte Holmans egen uppfinning utan hade börjat användas fast med en 

negativ klang av människor i samhället som ogillade denna musikstil. Snart började ordet 

användas inom kulturen själv fast med en positiv anda men Holman trodde att det bara var ett 

modeord som inte skulle bli långvarigt. Genom hiphoppens spridning till nedre Manhattan 

kom den senare att spridas vidare på en global skala (Sernhede & Söderman, 2010, s.7-9). 

Hiphop eller rapp som själva musiken kallas är den senaste i en rad musikaliska uttryck som 

blues, jazz, soul, gospel och reggae som skapats genom en blandning av Afrikanska och 

Europeiska musikkulturer. Det är genom hiphopmusiken som musikernas berättelser om 

livsvillkoren sker och musiken kännetecknas av att den är dialogiskt eller baserad på call and 

respons som betyder att den är flexibel och öppen för förändring i mötet med omvärlden.  

(Sernhede & Söderman, 2010, s.71). Ett annat sätt att förklara detta fenomen tar oss tillbaka 

till slutet på 1800-talet då afrikanska slavar utvecklade bluesmusiken som är rötterna till både 

rock, jazz och hiphop. Det var genom bluesmusiken och subgenren talking blues som ligger i 

grunden till rap som betyder ungefär att säga. Denna musikterm började användas på 1960-

talet inom den afroamerikanska kulturen då sångarna började ropa till musikerna och dessa 

svarade, så kallad call and response (Wikipedia).  

I Hiphopkulturen inkluderas fyra estetiska element: musiken som kallas för rapp, graffiti, 

deejaying och breakdancing. Det finns även en specifik klädstil inom hiphopkulturen som 

utmärker sig med kepsar, sneakers och baggy jeans som gärna hänger därbak, detta är också 

något som tillsammans med resten av kulturen spridit sig världen över (Sernhede & 

Söderman, 2010, s.15). Hiphopartisten KRS- One beskriver hiphopkulturen så här: 

True Hiphop is a term that describes the independent collective consciousness of a specific group 

of inner-city people. Ever growing, it is commonly expressed through such elements as Breakin’ 

[dance], Emceein’ [rap], Graffiti [aerosol art], Deejayin’, Beatboxin’, Street fashions and street 

Entrepreneurialism (Söderman, 2007, s.22). 

Hiphoppen började som en gatukultur med stora fester i Bronx och Harlem, det var då 

deejayen stod i centrum, idag är det rapparen som är den stora stjärnan. Den första 

hiphopmusiken från 70-talet kallades för old school som sedan ändrades till new school i 

mitten av 80-talet för att markera en ny tid inom hiphopmusiken med en tuffare stil och 

hårdare sound. Old school identifierades med texter innehållande en social medvetenhet och 

musikens rytmer och tekniker var av enklare slag. Denna tid förknippas bland annat med 

grupperna Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash och LL Cool J.  

En grupp som representerade den tuffare stilen i new school var gruppen Public Enemy från 

den amerikanska östkusten, med dem ändrades hiphopen i slutet av 80-talet till en stil med 

mer politiskt och revolutionärt innehåll och med fokus på svart medvetenhet. Los Angeles 

svar på denna förändring var med uppkomsten av gangsterrappen eller västkustrapp som en 
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motreaktion mot östkustrappen. Denna gangsterrap med musiker som Ice-T och N.W.A 

(Niggaz With Attitude) i täten skapade mycket kontroverser i USA, texterna var grova med 

sexistiska inslag samt texter som handlade om att skjuta poliser så krav på censur och 

varningstexter på cd-skivorna inleddes. Detta gjorde förstås att ungdomarnas nyfikenhet 

ökade och gangsterrappen steg i popularitet (Sernhede & Söderman, 2010, s.17-20).  Genom 

att hiphoppen började användas som ett politiskt verktyg beskrev rapparen Chuck D 

hiphopmusiken som ”det svarta Amerikas CNN” då han menade att musiken är den svartas 

enda sanna nyhetskanal i USA (Söderman, 2007, s.36). 

Det som gjorde att denna kultur så lätt kunde spridas till andra världsdelar var att ungdomar 

globalt kände igen sig i texterna. Något som hiphoppen i Europa idag har gemensamt med 

USA är känslan av utanförskap som invandrare känner i ett nytt land, ungdomar i Europa kan 

därför identifiera sig med hiphoptexter i USA som handlar om arbetslöshet, alienation, 

segregation och utanförskap. Texterna bidrar också till en medvetenhet och stolthet över sin 

kulturella bakgrund och hjälper ungdomarna att hålla sig borta från droger och kriminalitet 

(Sernhede & Söderman, 2010, s 22).    

När hiphoppen började sjungas på de nationella språken i Europa i slutet på 1990-talet skedde 

detta i Sverige med rapparen Petter. Att det sjöngs på svenska gjorde att hiphopen snabbt 

ökade i popularitet bland yngre tonåringar och barn. Detta resulterade i en musikstil som 

uttryckte sig både extremt lokalt men även på en global skala och det är detta samspel mellan 

det lokala och globala inom hiphopkulturen som Giddens (1991) genom Sernhede och 

Söderman (2010) kallar för glokal dialektik. Detta fenomen tas även upp av Andy Bennett 

(1999a) efter att ha gjort en studie av hiphopkulturen bland ungdomar från etniska minoriteter 

i Frankfurt am Main i Tyskland. Resultatet visar att ungdomarna använder sig av den 

afroamerikanska hiphopkulturen men gör om den för att passa in i deras egen kultur och sätter 

då en egen lokal prägel på den (Sernhede & Söderman, 2010, s.21).   

I allt detta material som beskriver hiphoppens historia upptäckte jag en avsaknad av 

diskussion av kvinnliga artister och jag insåg att hiphop i många år varit en mycket 

mansdominerad musikstil och kultur. Det är den även till en viss nivå idag men fler och fler 

kvinnliga artister har genom de senaste åren framträtt och skapat en egen lite mjukare stil och 

det är denna stil som jag anser behöver komplettera den forskning som redan finns. 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera den tidigare forskning som gjorts i mitt valda 

intresseområde. I mitt sökande fann jag att majoriteten av materialet var fokuserat på manliga 

artister vilket gjorde det svårare att finna material som kunde användas och sättas i relation till 

min egen studie. På grund av dessa svårigheter att hitta forskning kring kvinnliga artister har 

jag istället gjort ett bredare urval med kulturen hiphop som fokus för att kunna inkludera 

några kvinnor i denna del av min studie.  

 

Jag har valt att referera till sju artiklar som analyserar hiphop som musikstil, kultur och social 

rörelse. Av dessa sju artiklar analyserar tre musiktexter, en studie använde sig av media, 

internet diskussionsgrupper, musiktexter samt intervjuer med hiphopartister, två använde sig 

av musikvideor och en utförde individuella intervjuer med tre hiphopartister. Alla dessa 
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artiklar fann jag genom sökmotorerna Science Direct, Psych Info och Sociological Abstract 

med nycklorden hip hop, social movement, female, discourse och youth.  

 

Efter att ha noga läst igenom artiklarna upptäcktes ofta förkommande ord som användes i 

relation till antingen de musiktexter som analyserades eller annat material. De mest 

förekommande ord grupperade jag in i dessa fem teman: äkthet och identitet, den inre styrkan, 

utanförskap, misstro mot myndigheter och kvinnors kamp för äkthet. I denna del av studien 

har jag grupperat in den tidigare forskningen och kommer att sammanfatta dem under dessa 

fyra teman.  

Äkthet och identitet 

Temat äkthet och identitet handlar om artisternas strävan efter att bibehålla den egna stilen, att 

framhäva sin identitet och äkthet. Detta handlar om att stå för det man tror på, att vara sann 

mot sig själv och att använda sin individualitet i ett större sammanhang, för en social 

förändring. Det handlar även om att inte följa trender utan att våga vara den man är. 

 

I en undersökning gjort av Caroline Kobin och Edgar Tyson (2006) konstaterar författarna att 

hiphop kan användas i det sociala arbetet med människor i storstaden. Genom att använda 

hiphoptexter i sitt arbete hävdar de att det bidrar till att en dialog mellan klient och terapeut 

öppnas, stämningen lättar, kulturella barriärer rivs och klienten hamnar i fokus. Kobin och 

Tyson använde sig av åtta musiktexter av olika hiphopartister som de analyserade, klienter var 

sedan delaktiga genom att ge förslag till teman som kunde relateras till en specifik sångtext. 

På detta sätt kunde klient och terapeut tillsammans analysera hiphoptexter, enligt forskarna 

var det inte det subjektiva innehållet i hiphoptexterna som var viktigt utan det handlade om 

klienternas respons av texten förutsatt att de kunde relatera till musiken. Analysen av texterna 

gav dessa teman: egenmakt, self-efficacy, våld och brott, stolthet, kvinnlig styrka och 

kulturell identitet.  

 

I en studie gjord av Kenbrew McLeod (1999) undersöks äktheten i hiphopkulturen. Här 

används ett urval av olika media som tidskrifter, musiktexter, pressmeddelanden och 

fokusgrupper på internet för att analysera på vilket sätt äktheten i hiphopmusiken används för 

att bevara identiteten och förhindra att kulturen utplånas.  Eftersom äkthet är ett fenomen som 

återfinns i en diskursiv konstruktion använde sig McLeod av en språkvetenskaplig metod med 

ett kodningssystem som hämtats från det data som nämnts ovan. Denna studie använde sig av 

intervjuer med hiphopartister, allt från okända underground musiker till de mest populära och 

högst säljande som till exempel Cypress Hill, Beastie Boys, Mixmaster Mike, Voodoo och 

MC Lyte. McLeod menar att denna forskning visar att diskursen om äkthet hänvisar till 

kulturen runt hiphopmusiken, etnisk identitet, musik, individualism samt genus och 

könsroller. Äkthet handlar om kampen om att visa vem man egentligen är och värna om sin 

individualitet och inte följa den kommersiella trenden och spela för den ekonomiska 

vinningens skull.  

 

Den inre styrkan 

Detta tema beskriver den känsla av inre styrka som ofta skildras i hiphopmusiken. Denna 

musikstil som är ursprungligen en gatumusik beskriver livet i fattiga delar av storstaden med 

svåra uppväxtförhållanden, fattigdom och arbetslöshet. Texterna är ofta informativa och 

uppmuntrar till ökad politisk och social medvetenhet och tillsammans med denna kunskap kan 

den egna självkänslan och egenmakten byggas upp. Hiphopmusiken uppmuntrar till att ta 

ansvar till sitt eget liv och att med känslan av egenmakt vända en negativ situation till en 

positiv. 
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Studien av Kobin & Tyson (2006) som beskrivits ovan visar hur hiphopen kan bidra till att ge 

en individ en känsla av egenmakt att förändra sin situation förutsatt att individen har en viss 

self-efficacy för att kunna påverka det som finns runtomkring. Detta illustreras i texten av Gift 

of Gab (2002) med låten Passion:”The will to win, the spark within. The strength within the 

hearts of men. The drive to press, to strive for best [...]” Forskarna menar att ordet passion 

används för att beskriva en enveten drivkraft att vilja lyckas och the will to win visar genom 

att ha en ren vilja och önskan att förbättra sitt liv så kan man. Det är just sådana texter som 

bidrar till lyssnarens känsla av egenmakt, att ha viljan att sträva framåt, att vinna och att hitta 

styrkan inombords. Två andra kvinnliga artister vars musik är en blandning av berättarstil i 

kombination med en politisk medvetenhet är Talib Kwele & Jean Grae. De uppmuntrar unga 

afroamerikanska kvinnor till att vara starka och ger lyssnaren en känsla av samhörighet och 

släktskap och att hålla huvudet högt: ”My Mama said life would be so hard, growing up days 

as a black girl scared… so please hold your heads up high.” 

 

I en analys av Erin Trapp (2005) beskrivs hiphop som en social rörelse som förstärker unga 

afroamerikaner som berövats sina medborgerliga rättigheter. Denna forskning fokuseras på 

två förebilder av hiphopmusiken, den kvinnliga artisten Queen Latifah samt manliga 

hiphopparen Tupac Shakur. Trapp använder sig av musiktexter från Queen Latifah och Tupac 

Shakur i sin analys för att skildra deras livsvärld, deras levda upplevelser.  Forskaren förklarar 

att hiphop måste ses som ett kulturellt mångfaldigt sätt att uttrycka sig på. Hiphop uppkom i 

en tid av fattigdom och bristande social jämlikhet för individer från olika sociala och 

kulturella bakgrunder och det finns ingen som helst tvekan att hiphop har både format men 

också blivit formad av kultur kanske på ett cirkelformat sätt.   

 

I en studie som Johan Söderman (2011) utförde var syftet att undersöka hur hiphopartister 

själva diskuterar hiphop som musikstil och dess koppling till pedagogik. Det är just denna 

pedagogiska komponent som Söderman vill undersöka. Han har därför valt ut tre 

hiphopartister, Tony Blackman från USA, och Behrang Miri och Nabila Abdul Fattah från 

Sverige. Urvalet bestämdes på grund av att dessa tre hiphopartister följer den pedagogiska 

modell som Afrika Bambaataa använt sig av under alla år som han har rest runt och debatterat 

om olika sociala problem. Intervjuerna skedde individuellt och var till större del 

semistrukturerad där utbildning, social aktivism och hiphop diskuterades fritt. Intervjuerna 

kategoriserades sedan in i dessa fyra teman, hiphop som ett politiskt redskap, marginalisering 

och uteslutning, en röst för den svaga/utsatta och kunskapens makt. Behrang, Nabila och 

Tony delar en gemensam tro på att hiphop främjar en politisk medvetenhet och att musiken 

bidrar till en individs inre styrka som kan hjälpa marginaliserade grupper. Behrang som är en 

politisk flykting förklarar att hiphop kan användas som ett viktigt redskap i ett politiskt och 

socialt engagemang. Nabila som är journalist förklarar att hon sjunger för att hon vill att 

människor ska reagera och agera på det som är fel i samhället och att hon når ut till den grupp 

människor som inte alltid läser dagstidningar. 

 

Utanförskap 

Detta tema beskriver livet för många män och kvinnor som på ett eller annat sätt finner sig 

utanför en gemenskap. Uteslutning handlar ofta om kulturella eller sociala skillnader och detta 

påträffas ofta i hiphopmusikens texter då den skildrar marginalisering och utanförskap. Även 

då musiken ofta beskriver den sociala ojämlikhet som råder i samhället så uppmuntrar den 

även till att forma gemenskaper, öka människors delaktighet i samhället och en acceptans av 

den kulturella mångfald som existerar i samhället idag. 
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I Johan Södermans studie som beskrivs mer i detalj ovan förklarar alla tre artister att 

marginaliserade grupper finns överallt även i det svenska samhället. Behrang beskriver den 

uteslutning i det svenska samhället som han själv upplevde som invandrare när han i skolan 

var den enda i sin klass. Nabila talar i en dokumentär som hon gjort om sig själv att hon är 

invandrare, kvinna och Muslim vilket gör att hon hamnar längst ner på den sociala stegen. 

Alla tre är ense om att de ger den utsatta individen en röst i samhället, Nabila fortsätter med 

att säga att hon vill vara ett språkrör för marginaliserade och stigmatiserade grupper i 

samhället som inte får sin röst hörd. Behrang säger att hans organisation RGRA (Rörelsen 

Gatans Röst och Ansikte) i Malmö är ett positivt medium för unga i utsatta socioekonomiska 

delar av samhället, de som ofta blir negativt avbildad i media. Här arbetar Behrang med att 

bygga broar mellan ungdomar från olika kulturella bakgrunder i Malmö för att minska klyftan 

mellan marginaliserade ungdomar.  

 

Studien av Ronald J. Stephens och Earl Wright II (2000) vill visa att rapmusiken inte bara 

innehåller mestadels våld och kvinnohat utan musiken återspeglar en frustration av det 

upplevda känslan av utanförskap för afroamerikanska män i dagens samhälle. Stephens och 

Wright valde ut flera hiphopartister och grupper som bidragit till utvecklingen av denna typ a 

musikaliska uttryckssätt, bland andra Grandmaster Flash and the Furoius Five, KRS One, 

Public Enemy, NWA och Tupac Shakur. Detta urval gjordes för att få med artister från det 

sena 1970-talet för att de var dem som startade den socialt medvetna hiphoppen ända fram till 

mitten av 90-talet med gangsta rappen. En av aspekterna som studien visar på är hur 

hiphopartisterna tar upp frågan om den bristande sociala jämlikhet och känslan av utanförskap 

på grund av sitt ursprung som existerar mellan olika kulturer. Detta beskriver artisten Tupac 

Shakur i låten I Wonder If Heaven Got A Ghetto. Där beskrivs livet i innerstaden med svart-

mot-svart våld, kriminalitet, fattigdom och den ständiga rädslan för att bli dödad: ”I’m tired of 

being poor and even worse I’m black. My stomach hurts so I’m looking for a purse to snatch. 

Cops don’t give a damn about a ne-go. Pull a trigger, kill a nigga, he’s a hero. Mo’ niggas, 

mo’ niggas, mo’ niggas. I’d rather be dead than a po’ nigga.”  

 

Misstro mot myndigheter 

Detta tema beskriver en fortfarande idag existerande misstro mot myndigheter. Hiphoptexter 

skildrar ofta orättvisor i samhället där marginaliserade grupper samt människor från olika 

socioekonomiska och kulturella bakgrunder inte har samma möjligheter till skydd från 

myndigheter. På grund av fördomar och okunskap faller individer genom det samhälleliga 

skyddsnätet och bidrar till att misstron mot myndigheter ökar bland dessa grupper. 

 

Genom studien av Stephens & Wright II som beskrivs ovan skildras hiphopartisterna som de 

som konfronterar den hårda verklighet som finns ute i samhället, de tar upp problem som 

utstötthet, fattigdom och alienation från det ”vanliga” samhället och deras oförmåga att uppnå 

den amerikanska drömmen. De gör detta genom att dela sin oro med publiken och visar en 

tappad tro på auktoriteten i samhället såsom polis, staten och rättssystemet. Hiphopartisten 

Chuck D uttrycker en misstro till myndighetspersoner som han tycker är ineffektiva och 

opålitliga för att de enda de är ute efter är att samla väljare utan att adressera de verkliga 

problemen i samhället, speciellt de rörande afroamerikaner. I låten By The Time I Get To 

Arizona sjunger han:”Read between the lines. Then you see the lie that is politically planned. 

But understand that’s all she wrote. When we see the real side. That hide between the vote.” 

En annan känd artist som illustrerar en verklighet full av alienation, frustration och misstro till 

regeringen är Ice Cube när han genom sin text för talan för den allt växande afroamerikanska 
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ungdomsfattigdomen. I låten A Bird In The Hand sjunger han:”Do I have to sell me a whole 

lot of crack. For a decent shelter and clothes on my back. Or should I just wait for help from 

President Bush. Or Jesse Jackson and Operation Push.” I de flesta hiphoplåtar som delar en 

medvetenhet om sociala och politiska frågor finns gemensamma diskurser som verbaliseras 

genom musiken och reflekterar den smärta som upplevs av hiphopartisterna själva.  

Kvinnors kamp för äkthet 

Detta tema handlar om hur avbilden av kvinnor visas i musikvideos.  

Här sker en exploatering av den kvinnliga bilden där sex säljer och kvinnorna kämpar för att 

bibehålla sin individualitet och äkthet.  

 

I Elaine Richardson (2007) studie undersöker hon hur unga afroamerikanska kvinnor ser på 

det hegemoniska och stereotypiska sätt dessa kvinnor representeras i hiphopmusik videon. 

Genom att intervjua tre afroamerikanska kvinnor om deras upplevelser när de ser hur kvinnor 

avbildas i sådana videos framkom en känsla av tillhörighet och identifikation men även en 

känsla av förnedring. Richardson konstaterar att även då kvinnorna uppfattade dessa videos 

som förnedrande och att kvinnorna i videon sågs som strippor så fanns där en känsla av 

tillhörighet och solidaritet. Här sågs kvinnorna mer som någon de identifierade sig med på 

grund av sin kulturella bakgrund än deras beteende, kvinnorna kände en större koppling till 

dem på grund av kultur och släktskap. Richardson menar också att kvinnorna i studien 

upplevde en ihållande kamp för att besegra den angloamerikanska ideologin gällande det 

hegemoniska begreppet manlighet och kvinnlighet och vad som definierar en ”riktig” kvinna. 

Även här togs äktheten upp som i forskningen av McLeod, ideologin av att upprätthålla och 

bevara den, att vara sann och att tala från den levda erfarenheten och inte genom något ideal 

från en dominerande diskurs i samhället.  

 

En annan studie som också undersökte afroamerikanska kvinnor i hiphopvideor gjordes av 

Murali Balaji (2008). Syftet här var att undersöka hur en afroamerikansk kvinna definierar sig 

själv när hon i musikvideon måste leva upp till en hiphopindustri som exploaterar 

afroamerikanska kvinnors sexualitet just för att sex säljer. Till denna studie har författaren 

använt sig av Melyssa Ford, en känd videoskådespelare som uppträtt i många hiphopvideos 

bredvid kända artister som Jadakiss i ”Knock yourself out” och Mystikal i videon ”Shake it 

fast.”  Tillsammans med textanalyser samt Melyssa Fords insikt och perspektiv som ”video 

vixen” har författaren för avsikt att belysa den tvetydligheten som existerar mellan det sätt 

som media avbildar den afroamerikanska kvinnligheten speciellt då i hiphopvideos och den 

självuppfattning kvinnorna själva har. Genom de svar som Melyssa gav i förhållande till vad 

hon värdesätter, hennes uppväxt och utbildning fann författaren dessa fyra teman: värde och 

moral, pedagogisk bakgrund, uppväxt samt beskrivning av själv. I beskrivning av sig själv 

beskriver hon hur hon håller isär den hon representerar i videon och den hon är i verkligheten. 

Murali Balaji menar att genom det objektifierande sättet som dessa kvinnor är representerade i 

hiphopvideos får kvinnor som Melyssa att lättare acceptera objektifieringen och det kvinnohat 

som associeras med den kommersiella hiphoppen.   

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
För att sammanfatta den forskning som gjorts tidigare knyter jag åter an till de fem teman som 

genom flera genomläsningar hittades som de största kategorier i artiklarna: äkthet och 

identitet, den inre styrkan, utanförskap, misstro mot myndigheter och kvinnors kamp för 

äkthet. Genom äkthet vill hiphopartisterna visa att de är densamme som när de började sjunga 

och att de inte låtit sig påverkas av sin framgång. En viktig del var att inte följa trender utan 
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att vara äkta och true to yourself. Individualitet och identitet var också två viktiga aspekter när 

det gällde att inte tappa bort den man är, att vara sin egen samt känna ett starkt band till andra 

individer av samma etnicitet. Som en av de unga afroamerikanska kvinnorna när hon sa ”vi” 

när hon kommenterade på en av videostripporna, hon kunde identifiera sig med henne för att 

de båda var kvinnor med samma etniska bakgrund. Hiphoppen skildrar den inre styrkan i sina 

texter och uppmuntrar lyssnaren att vara stark, hålla huvudet högt och fortsätta kämpa för det 

som är rätt. Folkbildning är en viktig del i hiphoppen som ända från början tillsammans med 

Afrika Bambaataa och Zulu Nation arbetat med att sprida kunskap och lärdom. Med kunskap 

kommer makt, inte makt över andra utan makt att kunna förändra sin egen livssituation. 

Utanförskap existerar i alla länder även här i Sverige och hiphopartisterna använder sin musik 

och dess budskap för att nå ut till de utsatta i samhället, för att ge styrka för individer att 

förändra sitt liv. Texterna berättar ofta om det förtryck och social ojämlikhet som råder i det 

afroamerikanska storstadslivet och hur vardagen är kantad av våld och kriminalitet. En 

misstro till myndigheter verkar vara ett vanligt förekommande tema i många hiphoplåtar och 

är baserad på den brist på jämlikhet och resurser som ofta drabbar människor från låga 

socioekonomiska bakgrunder. Kvinnors sexualitet används mycket i de manliga artisternas 

musikvideos. Det är här kvinnorna blir objektifierade och tappar sin unikhet och individualitet 

och får kämpa för rätten att vara äkta. 

 

Mitt bidrag till den tidigare forskningen     
Den tidigare forskningen har varit mer fokuserad på en variation av metoder för att analysera 

bland annat diskurser inom hiphop och genom att använda mig av ett bredare urval med 

kulturen hiphop som fokus kunde jag inkludera flera kvinnor i den delen av min studie. 

På grund av att det fanns mycket lite studier om just kvinnliga artisters musiktexter så hoppas 

jag med min studie kunna komplettera den existerande forskningen. Därför har jag valt att 

fokusera min studie på kvinnliga artister och förhoppningsvis kunna lyfta fram den kvinnliga 

hiphopartistens upplevda verklighet och komplettera den existerande forskningen genom att 

jämföra om och på vilket sätt dessa skildringar av verkligheten skiljer sig från den tidigare 

forskningen.  

 

Teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter 

På grund av att mitt intresse för hur verkligheten är konstruerad genom kvinnliga artisters 

musiktexter har jag valt att använda mig av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i min 

studie. Jag kommer först ge en översikt om detta perspektiv utifrån Vivien Burr, beskriva de 

fyra antaganden inom socialkonstruktionismen samt förklara hur centralt språket är för vår 

förståelse av verkligheten.  

 

Social konstruktionism 
Jag har valt att använda denna teori i min studie för att jag vill undersöka hur språket i 

hiphoptexterna konstruerar en verklighet. Socialkonstruktionismen menar att det inte finns 

någon objektiv verklighet eller objektiv kunskap om världen utan vi människor konstruerar 

den genom vår dagliga interaktion med varandra. Därför finns inget essentiellt inom oss som 
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gör oss till dem vi är utan vi och den sociala världen omkring oss finns på grund av sociala 

processer. Vi konstruerar alltså den verklighet som finns runt omkring oss, den är inte 

objektiv utan beror på hur vi uppfattar och ser på saker och ting. Det är denna verklighet som 

skildras i de kvinnliga hiphoptexterna som jag vill undersöka i min studie (Burr, 2003. s.6). 

 

Vivien Burr förklarar i sin bok Social Constructionism (2003) att under de senaste tjugo åren 

har det vuxit fram olika angreppsätt i studiet av människor som sociala varelser som till 

exempel kritisk psykologi, diskurspsykologi, diskursanalys, dekonstruktion och 

poststrukturalism. Social konstruktionism är idag ett begrepp för att sammanfatta många av 

dessa angreppssätt, menar Burr. Hon fortsätter med att förklara att social konstruktionism är 

en teoretisk inriktning som idag kan erbjuda alternativ till psykologi och socialpsykologi samt 

till andra områden inom humaniora och samhällsvetenskap. Men vad betyder då social 

konstruktionism och vad innefattar det? Vivian Burr (2003, s.1-5) beskriver fyra väsentliga 

antaganden inom social konstruktionismen: 

Att vi inte tar för givet det vi vet om världen och oss själva 

Här förklarar Burr att vi måste kritiskt granska det konventionella synsättet om att världen 

runt omkring oss är en objektiv värld som förstås genom observation och att det vi ser är 

det som existerar. Denna syn hör hemma hos positivisterna och social konstruktionismen 

utmanar detta synsätt genom att säga att vi inte ska ta vår värld för given för att den ändras 

och omtolkas ständigt genom språket och med interaktionen individer emellan. 

Att vad vi vet om världen är historiskt och kulturellt specifikt 

För att kunna förstå världen måste vi kunna koppla ihop den med den specifika tiden kring 

det fenomen men också genom ett kulturellt sammanhang. Det vi förstår idag om musik 

som social rörelse skulle inte haft samma betydelse för 100 år sedan. Dagens musik är en 

produkt av idag som även formats genom våra ekonomiska och sociala förhållanden men 

detta betyder inte att vår musik är bättre eller den rätta utan bara att den och allt vi 

upplever i världen är relaterat till tid och rum. 

Att vår kunskap om världen inte kommer från naturen själv där den faktiskt existerar utan att 

den konstrueras genom interaktionen mellan människor  

Det är genom just detta antagande som visar hur väsentligt språket är för vår existens, det 

är genom språket och interaktionen med andra vi konstruerar världen omkring oss.  

Att olika sociala konstruktioner ger nya sociala handlingar hos människor 

Genom kunskap om världen och dess fenomen som fås genom sociala konstruktioner kan 

nya sociala handlingar ske. Burr tar upp exemplet om hur man förr i tiden ansåg att 

alkoholism inte var en sjukdom utan det straffades som ett moraliskt brott. Idag har vi en 

annan kunskap kring problemen med alkohol och genom att konstruktionen kring en 

alkoholist förändrats, så har också den sociala handlingen som följer. Alkoholism ses idag 

som en sjukdom och i stället för att straffa en alkoholist så finns det möjlighet till olika 

vårdalternativ och behandlingar. 

 

Språket är inte bara ett verktyg som människor använder för att kommunicera med varandra  

utan används i mycket större utsträckning än så (Burr, 2003. s.46). Världen konstrueras i 

samband med att vi pratar med varandra, språket är en handling och en slags process som 

resulterar i praktiska konsekvenser i vår verklighet, språket är performativt. Detta betyder att 

man egentligen inte tittar på språket och dess betydelse utan effekten av språket och dess 

verkan. Den sociala konstruktionismen lägger alltså fokus på människors interaktion med 

varandra och de processer som sker i stället för de strukturer som finns i samhället (Burr, 

2003. s.8-9).  
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Än idag så lever vi i en värld där vi överlåter tolkning av olika sociala problem och företeelser 

till externa aktörer såsom polisen, socialstyrelsen och andra myndigheter. Genom att 

kategorisera och definiera olika problem blir de enklare att förstå men genom detta sätt så har 

vi också accepterat att världen är på ett visst sätt oberoende av något eller någon annan. Men 

inom socialkonstruktionismen finns det inte en oberoende verklighet utan all kunskap vi har 

om världen omkring oss är socialt konstruerad och att detta sker genom språket. 

Men om världen konstrueras genom språket och att det inte finns en oberoende verklighet 

därute, betyder det att sociala problem som alienation, missbruk och arbetslöshet inte 

existerar? Jo, det gör det ju fast den kunskapen vi har av dessa problem är socialt 

konstruerande och vi använder oss av olika diskursiva raster för att kunna förklara och förstå 

dessa fenomen. Utan ordet alienation skulle vi inte kunna förstå fenomenet i sitt 

sammanhang, det är genom språket som verkligheten kring alienation skapas. Detta förklaras 

med den språkliga vändningen vars grundtanke är att vi genom att använda oss av diskurser 

som hjälper oss med att avgränsa och utesluta saker i vår förståelse av världen men också 

hjälpa oss med att se vad som upplevs som sant och hur saker och ting hänger ihop, den 

bygger vår värld helt enkelt både på ett fysiskt, psykiskt och socialt sätt (Börjesson & 

Palmblad, 2007, s.9-10).  

 

Om det nu är så att det inte finns en objektiv verklighet eller objektiv kunskap om 

världen utan vi konstruerar den genom vår dagliga interaktion med varandra så 

konstrueras en del av världen genom en hiphopartists musiktexter. Det är just den 

konstruktionen av verkligheten som jag vill analysera, interaktionen mellan individer 

och den upplevda verkligheten som skildras i texterna. Den subjektiva verkligheten 

är helt beroende av språket i texterna och den effekt som språket har. Frågan är ju, 

vad är det som dessa kvinnliga artister vill konstruera och vilka aktörer eller 

subjektspositioner finns med? 

 

Min studie av de kvinnliga hiphopartisters konstruktion av verkligheten är aktörsorienterad, 

det är de kvinnliga artisterna som står i centrum och använder sina texter för att genom 

språket förändra och konstruera världen omkring dem. 

Utifrån min frågeställning har jag för avsikt dels att analysera hur olika diskurser produceras 

och reproduceras samt hur verkligheten konstrueras i kvinnliga hiphopartisters musiktexter 

och vilka möjliga subjektspositioner banar de identifierade diskurserna i musiktexterna väg 

för. För att kunna göra detta vill jag i detta avsnitt först förklara begreppet diskursanalys samt 

koppla den till det teoretiska perspektivet socialkonstruktionismen. Sedan vill jag fokusera på 

kritisk diskurspsykologi vilket Nigel Edley beskriver i kapitel fem i boken Discourse as data 

av Margaret Wetherell, Stephanie Taylor och Simeon J. Yates.  

 

Diskursanalys 
En annan ganska bred definition av diskursanalys gör Wetherell, Taylor och Yates (2001): En 

grundlig studie av språk i användning (s.5). Detta betyder att när man använder 

diskursanalysen som modell så undersöker man hur språket används och vilka mönster som 

uppkommer. Eftersom språket hela tiden förändras när det används och där nya ord och 

betydelser uppkommer behövs det en konstant uppdatering i grammatikböcker och ordlistor. 

Språket är därför inte något transparent eller reflekterande utan språket är den grundläggande 

platsen för förändringar och uppkomsten av nya innebörder. Språket måste också ses i en 

större kontext eftersom det ofta förklarar olika företeelser och det måste då ses i ett större 

sammanhang (Wetherell et al, 2001, s.6-7). Genom att koppla diskursanalys till 
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socialkonstruktionismen har jag möjlighet att undersöka hur språket i hiphoptexterna används 

och hur olika mönster bildas samtidigt som språket konstruerar en verklighet i texten genom 

sociala processer och den interaktion som sker i samhället.  

 

Jag har valt den diskursanalytiska inriktningen kritisk diskurspsykologi för att den fångar in 

det paradoxala förhållandet mellan det talande subjektet och diskurser. Vi människor är både 

produkten och producenten av diskurser, det vill säga vi styrs av diskurser i vårt dagliga liv 

men det är vi som konstruerar dem också. Diskurspsykologin har för avsikt att undersöka dels 

hur identiteter skapas vid olika tillfällen men också hur historia och kultur påverkar 

identiteternas framförande. Inom diskurspsykologin finns en koppling mellan hur människor 

pratar och i den historiska kontext som de befinner sig i. Detta betyder att när vi pratar om 

eller konstruerar ett objekt eller händelse använder vi oss av olika sätt beroende på den 

specifika kultur vi befinner oss i. Individen får ofta göra dessa val själva men då vissa 

konstruktioner kan vara mer tillgängliga än andra kan ett visst sätt att se världen på att bli mer 

kulturellt dominant eller hegemonisk än andra. Skillnaden mellan diskurspsykologi och den 

mer traditionella psykologin är att diskurspsykologin sätter vikten av språket som centralt 

medans den traditionella psykologin hävdar att språket är enbart ett medel för kommunikation 

samt ett sätt för att kunna förstå vad som händer i en individs tankar och sinne (Wetherell et 

al, 2001, s.190).  

 

Studiens tillvägagångssätt 

Detta avsnitt handlar om hur studien har genomförts från valet av artister hämtad från internet, 

val av artisternas skivor samt vilka olika texter som valdes ut och varför. Här har jag även 

tagit med en kort beskrivning av varje artist för att få lite bakgrundsmaterial som kan vara 

intressant då många av de kvinnliga texterna verkade återspegla något de själva varit med om. 

Sedan har jag gått igenom de tre analytiska begreppen samt hur jag gick till väga när jag 

analyserade materialet. 

 

Avgränsning, urval och källor 
I syfte att göra ett urval av kvinnliga hiphopartister utgick jag från en internetsida som heter 

About.com för att finna mitt empiriska underlag till studien. Mitt urval togs från en topp 10 

lista av de mest populära kvinnliga hiphopartister. Jag använde mig av ändamålsenligt urval 

som enligt Michael Quinn Patton (2002) är lämpligt för att på bästa sätt kunna hitta material 

som kan bäst svara mot studiens syfte och frågeställning. Jag valde intensitetsurval då jag 

behövde finna material som var rik med information och kunskap om ämnet (Patton, 2002, 

s.231). Jag sökte bland kvinnliga hiphopartisters musiktexter för att kunna få svar på min 

fråga, nämligen hur verkligheten konstrueras i kvinnliga hiphopartisters musiktexter och en 

stor del av arbetet låg i att hitta material som just innefattade berättelser om det verkliga livet. 

Jag var ute efter att hitta en bred vidd av artister som möjligt så jag valde artister som slog 

igenom under olika tider allt från 1986 fram till mitten på 90-talet för att få en om möjlig 

variation av de olika musikstilarna. Jag valde ut ett antal låtar från två album från varje artist 

som jag sen analyserade. Valet av album gjordes baserat på ett flertal faktorer, bland annat 

debutalbum, första soloalbum, högst säljande album eller ett album som utmärkte sig på något 

annat sätt. Nedan presenteras, i slumpmässig ordning, fem kvinnliga artister som jag valt ut 

till min studie, informationen fann jag på Wikipedia. 
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Lauryn Hill föddes 1975 i New Jersey, USA, hennes karriär som artist började 1987 när hon 

som 12-åring var med och bildade hiphopgruppen Fugees. Bandet splittrades 1997 och året 

efter släppte Lauryn sitt debutalbum som solosrtist, The Miseducation of Lauryn Hill som hon 

producerade själv. Albumet blev en stor succé och belönades med fem Grammys, på grund av 

den stora uppståndelsen drog sig Lauryn tillbaka från artistlivet ända fram till 2002. Då 

släpptes hennes andra soloalbum, MTV Unplugged No. 2.0 som är en samling personliga låtar 

där hon sjunger och spelar akustisk gitarr. Lauryn bor med Bob Marleys son Rohan Marley 

och de har fem barn tillsammans. Lauryn har även medverkat i sju filmer och TV program.  

Jag har använt mig av dessa två album till min studie för att de är de enda album som Lauren 

har släppt. 

 

Jean Grae föddes 1976 i Cape Town, Sydafrika, båda hennes föräldrar är kända jazzmusiker. 

Hon studerade musik dels på La Guardia School of Music & Arts samt på New York 

University. I mitten på 1990-talet gick Jean med i hiphopgruppen Natural Resource 

tillsammans med rapparen Ocean och DJ James ”AGGIE” Barrett. År 1996 släpptes ett par 

12-tums singlar med det gemensamma namnet Negro League Baseball. Bandet upplöstes 

1998 och Jeans första soloalbum Attack of the Attacking Things släpptes 2002 och följdes av 

This Week 2004. Hon har sedan dess släppt ett album 2008 som heter Jeanius samt ett ”free 

mixtape” kallat Cookies and Comas 2011. Jag har använt mig av låtar från Attack of the 

Attacking Things samt This Week. 

 

Da Brats debutalbum Funkafied som kom ut 1994 såldes i en miljon exemplar och gav henne 

titeln som den första kvinnliga rappare med ett album som sålt platina. Da Brat som 

egentligen heter Shawntae Harris föddes i Joliet, Illinois USA 1974. Hon växte upp i två olika 

hem på grund av att hennes föräldrar aldrig varit gifta. Hon deltog i en strikt Pentekostalisk  

kyrka fyra dagar i veckan där hon spelade trummor och sjöng i kören. Shawntae säger själv att 

hon valde sitt namn Da Brat för att hon var det bortskämda enda barnet i familjen. Efter 

albumet Funkafied släppte hon albumet Anuthatantrum 1996 men blev mer känd efter den 

genom att sjunga på andra rappares och R&B sångares album. Efter att Unrestricted släpptes 

år 2000 bestämde Da Brat att ändra stil från gangster till den mer populära erotiska stilen och 

efter att återigen framträda på andras album under 2001 släppte hon sitt fjärde album 2003 

med titeln Limelite, Luv & Niteclubz. Mitt val av album var Funkafied och Limelite, Luv & 

Niteclubz. 

 

Queen Latifah föddes som Dana Elaine Owens i New Jersey USA 1970 och är både en 

sångerska, rappare och skådespelare. Hennes arbete inom film, musik och TV har gett henne 

en Golden Globe, två Image Awards, en Grammy, 6 Grammy nomineringar, en Emmy samt 

en Academy Award nominering. Namnet Latifah som betyder ”ömtålig” och ”mycket god” på 

arabiska fick hon av sin kusin när hon var åtta år gammal. Queen Latifah började sin karriär 

med ”beatboxing” i gruppen Ladies Fresh. Hennes första singel Wrath of My Madness 

släpptes 1988 genom en anställd på Tommy Boy Records. Hennes första album All Hail the 

Queen släpptes 1989 när hon bara var 19 år gammal. Det tredje albumet Black Reign släpptes 

1993 och blev då hennes mest populära och högst säljande album, hamnade på nr. 60 på 

Billboard 200 och gav en guldplats på RIAA. Efter hennes fjärde album släpptes 1998 

ändrade hon musikstil från hiphop till mer soul och jazz influerad stil men gick sedan tillbaks 

till hiphop 2008. Från 1991 fram till 2012 har Queen Latifah medverkat i 32 filmer och varit 

röstskådis i tre Ice Age filmer. De två album jag valt till min studie är All Hail the Queen och 

Black Reign. 
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MC Lyte föddes som Lana Michele Moorer 1971 i Brooklyn New York USA. Hon började 

rappa när hon var 12 år gammal och när två av hennes bröder bildade hiphop duon Audio Two 

samarbetade de med henne vid inspelningen av hennes första sång I Cram To Understand 

1986 som handlar om ett förhållande som föll isär på grund av crack missbruk. MC Lytes 

första album Lyte as a Rock släpptes 1988 och följdes snabbt av Eyes on This 1989, Act like 

You Know 1991 samt Ain’t No Other 1993, den sistnämnda gav henne en guldstatus med 

hennes första Top 40 hit Ruffneck. Två år senare släppte Lyte sitt femte album Bad As I 

Wanna B och blev en storsäljare efter att två låtar i albumet hamnade bland de topp 10 och 

detta blev hennes andra guld album. MC Lyte har också medverkat i flera TV serier, spelat på 

teater och haft roller i fem filmer. Jag har valt ut låtar från albumen Lyte as a Rock samt Bad 

As I Wanna B (Wikipedia). 

 

Analysmaterial 
Valet av den stora tillgången på material tog upp en ganska stor del av min tid. Jag använde 

mig av internetsidan All the lyrics.com för att hitta de texter som jag behövde för min analys. 

Dels var det svårt att veta hur mycket material som krävdes, vissa texter gick inte heller att 

öppna så det var hela tiden ett sökande av tillgängliga texter med ett innehåll. Med innehåll 

menar jag förstås inte att andra låtar saknar mening och substans men jag ville specifikt hitta 

låtar som reflekterade det verkliga livet och som jag ansåg kunde influera lyssnaren genom 

sitt budskap. Anledningen till att jag använde mig av album och inte bara samla låtar på måfå 

var att jag ville se en helhet i ett album och att albumet i sig kunde vara en representation av 

verkligheten i just den tidpunkt som den skrevs och producerades.  

 

Analytiska begrepp  
För att kunna analysera det insamlade materialet använde jag mig av de tre begreppen inom 

diskurspsykologin, tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman samt subjektspositioner som 

jag beskrivit nedan. 

 

Tolkningsrepertoarer 

Skall man förklara tolkningsrepertoarer i diskursanalytiska termer kan man säga att de är 

byggstenarna i en konversation, det är ett sammanhängande ramverk med en särskild 

uppsättning termer och metaforer. Det är genom tolkningsrepertoarer som man på ett 

sammanhängande sätt pratar om händelser och objekt i världen (Wetherell et al, 2001, s.197-

199). Genom att använda sig av tolkningsrepertoarer kan man studera diskursens innehåll, 

därmed realiseras diskursen i tal och text. Tolkningsrepertoarer är en retorisk resurs som 

används i identitetsskapande och för att göra ställningsstagande (Potter, 1996) . Vi använder 

oss alla av språkliga resurser i vårt dagliga liv för att kunna förstå välden omkring oss. Ord, 

metaforer och hur vi pratar om vissa händelser är något som redan skett i historien och har 

redan blivit präglat av just den situationen. Men det är klart att nya ord och metaforer allting 

bildas och blir till de nya språkliga byggstenarna som används i människors sociala 

interaktion med varandra. Men hur upptäcker och hittar vi tolkningsrepertoarer i en text? Det 

gäller för det första att man är ganska så familjär med den texten man vill analysera. Ju fler 

gånger man läser den gör att man får en känsla för det skrivna och kan sedan börja urskilja 

mönster i texten. Mönster i hur människor i texten talar, variationer, upprepningar, metaforer 

och sättet som olika människor pratar. Det är nu som vi kan börja hitta olika teman, ord och 

meningar som får texten till vad den är, ett sammanhängande sätt att beskriva en verklighet 

(Wetherell et al, 2001, s.197-199).  
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Ideologiska dilemman 

I varje kultur så har vi givna ideologier eller vi kan kalla det för det sunda förnuftet som vi lär 

oss när vi växer upp. En slags vishet för hur det ska vara och de föreställningar och 

värderingar som en specifik kultur har, detta kallas för den levda ideologin. Men det existerar 

också en intellektuell ideologi, en ideologi som är en integrerad och naturlig del av ett 

samhälle och som ter sig konsekvent och stabil. Den levda ideologin däremot är en 

uppsättning idéer, vanor och seder som utmärker en specifik kultur – en livsstil helt enkelt. 

Den är inte konsekvent och stabil som den intellektuella ideologin utan verkar splittrad och 

motsägelsefull (Wetherell et al, 2001, s.202-203). Ett ideologiskt dilemma kan vara att vi vill 

förbättra sjukvården och skolan men samtidigt sänka skatterna. Eller ordspråket ”ensam är 

stark” och ”enighet ger styrka”, dessa två ordspråk står i motsats till varandra och är därför ett 

ideologiskt dilemma. 

 

Subjektspositioner 

En subjektsposition kan beskrivas som en specifik position en person kan inta, förhandla sig 

till eller bli placerad av andra i ett samtal, en identitet som kopplas till ett visst sätt att tala. 

Denna identitet är inte densamma hela tiden utan kan skifta både mellan olika samtal men 

också inom samma konversation beroende på vilka diskurser och tolkningsrepertoarer som 

används just då. Detta betyder inte att dessa identiteter följer blint i diskursers kölvatten, vi 

människor har en otrolig förmåga att behärska språket och skapa texter och diskurser där vi 

sedan positionerar oss med den specifika identitet som passar. Louis Althusser (1971) menade 

att subjektivitet är ett resultat av ideologin och att det är genom den och den diskursiva 

ordningen som påverkar hur vi ser på oss själva och omgivningen (Wetherell et al, 2001, 

s.209-210). 

 

Den analytiska processen 
Efter att sökandet av analysmaterial var avklarat hade jag samlat textmaterial från alla album 

från dessa fem kvinnliga hiphopartister. Jag började den analytiska processen genom att läsa 

igenom alla texter noggrant flera gånger. Efter ett par genomläsningar började mönster och en 

känsla för texten att formas, ibland var det solklara tecken men ibland fanns där bara en slags 

magkänsla för något som först inte gick att sätta fingret på förrän jag hade läst samma text 

flera gånger. Det var nu som jag började söka efter tolkningsrepertoarer så jag började notera 

de olika teman, de mönster som jag fann i texterna och på det sätt som världen beskrevs. Jag 

var också uppmärksam på metaforer, ord som upprepades i texten men även variationer i 

språket. Allt detta skrev jag ner antingen som bara stödord eller som korta meningar och jag 

arbetade med en text i taget och gick systematiskt igenom album för album, artist för artist. 

Det var här som jag efter ett tag började urskilja texternas beskrivning av verkligheten 

beroende på både de olika artisterna men även de olika albumen av samma artist.  

 

Här fann jag även de ideologiska dilemman, det som var inkonsekvent eller motsägelsefullt i 

texten gentemot de värderingar, vanor och handlingar som vi lever med i livet. Dessa 

dilemman gick även att urskilja texter emellan och mellan olika artister. Genom att söka efter 

de tolkningsrepertoarer i texten framkom samtidigt de subjektspositioner, de olika identiteter 

som var relevanta i texterna och viktiga i konstruktionen av den verklighet som 

representerades i texten.  
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Efter att jag funnit och noterat alla teman och mönster började jag att gruppera dessa under 

större rubriker för att till slut hitta de mest övergripande tolkningsrepertoarer och 

subjektspositioner i texterna. Eftersom jag har valt att fokusera min studie på hur verkligheten 

konstrueras i texterna så har jag lagt större vikt på att beskriva tolkningsrepertoarer samt 

koppla dem till texterna med hjälp av citat. De subjektspositioner som framträdde i texterna 

har jag beskrivit i lite större drag och valt att mer urskilja de olika identiteter som artisterna 

porträtterade, de är ju dessa subjektpositioner och deras sätt att tala om världen som har 

betydelse när de beskriver verkligheten.   

 

 

Resultat 

I denna del presenterar jag de teman och mönster i det empiriska materialet som framkom i 

analysen. Dessa teman bildades genom att jag noterade de mest förkommande ord, metaforer 

samt hur händelser och upplevelser beskrevs. Genom dessa tolkningsrepertoarer framkom 

även de identiteter, subjektspositioner, som var relevanta i texterna. Dessa har jag placerat vid 

den tolkningsrepertoar där den passar in för att göra texten mer lättläst. Subjektspositionerna 

kommer därför inte att skrivas separat. Subjektspositionerna tillsammans med 

tolkningsrepertoarerna utgör helhetsbilden av den verklighet som konstruerats i 

musiktexterna. Ideologiska dilemman återspeglar den komplexa bild av våra levda ideologier 

som till exempel våra handlingar och värderingar. Dessa ideologiska dilemman är skrivet 

under ett separat avsnitt efter avsnittet om tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Nedan 

presenteras fem tolkningsrepertoarer tillsammans med sex subjektspositioner i en 

ordningsföljd där jag beskrivit de negativa tolkningsrepertoarerna och subjektspositioner först 

som återföljs sedan av de mer positiva. 

 

Tolkningsrepertoarer och subjektspositioner 

Kvinnors utsatthet - Den utsatta kvinnan 

Tolkningsrepertoaren som är identifierad här handlar om kvinnor som faller offer för mäns 

våld. Psykisk och fysisk misshandel är ett vanligt förekommande tema i många musiktexter 

hos kvinnliga artister tillsammans med otrohet och falskhet. Den synliggör det alltför vanliga 

livet för kvinnor i storstaden där hon inte bara fastnar i olyckliga och våldsamma 

förehållanden men texterna skildrar även den utsatthet som kvinnor lever i. Ensamstående 

mödrar som lever med sina barn i fattigdom och beroende av staten genom kommunala 

lägenheter och socialbidrag för överlevnad. 

 

Kvinnomisshandel speglar verkligheten i låten I Get Out från albumet MTV Unplugged No.2 

av Lauryn Hill. Texten beskriver en verklighet där kvinnor stannar i dåliga förhållanden 

genom våld, förtryck, lögner och skuld. Här skildras döden som ett eget val, hellre leva och 

dö på egna villkor. 

 
I won’t support you lie no more. I won’t even try no more. If I have to die, oh Lord, that’s how I choose 

to live. I won’t be compromised no more. I can’t be victimised no more. […] You just wanna use me. 

You say you love me then abuse me.  
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Men det beskriver också en kvinnas egenstyrka, att vi alla har ett val och att kunna bryta sig 

fri från de kedjor som håller en fast i ett olyckligt förhållande. I låten Get Out värnar man om 

den egna identiteten, att växa och förändras och att bli fri och hitta frid.  

 
But I get out, oh I get out of all your boxes. I get out. Oh, you can’t hold me in these chains. I’ll get out. 

Oh, I want out of social bondage. Knowing my condition, oh is the reason I must change. 

 

Låten Love Song av Jean Grae från albumet Attack of the Attacking Things beskrivs en ung 

kvinnas sökande efter kärlek men det hon finner är falskhet, otrohet och våld. Genom denna 

text skildras tron på godheten hos andra och hur lätt det är att manipuleras av omgivningen. 

Här beskrivs även kampen om att bevara sin identitet, börja om på nytt och att lära sig av sina 

misstag. En upprepning av våld och falskhet är genomgående i denna text med en känsla av 

hopplöshet och förtvivlan när man gör allt och det ändå inte blir som man hade tänkt sig.  

 
Treats her man well, cooks, cleans, dressed sexy for him. Halter tops and tight jeans, would break the law 

for him. Go through a couple of these relationships. Still stays strong. She’s too young and dumb to call it 

quits. […] It’s getting strained and gets physical. She cries until the river dries and leaves her dead and 

cold. Packs up her things and leaves behind what she thought was gold was only gold-plated.  

 

En strävan och längtan efter kärlek och närhet gör att hon kan gå vidare och börja om på nytt 

och lämna smärtan och det gamla bakom sig. Även då denna låt beskriver dysfunktionella 

förhållanden kallar Jean ändå den för Love Song och i refrängen sjunger hon:  

 
Too young and dumb to call it quits, it’s still a love song. 

 

Ett stort socialt problem som Queen Latifah vill lyfta fram är kvinnors utsatthet i samhället 

och i låten Evil That Men Do från albumet All Hail The Queen framför hon detta till alla 

bröder och systrar och menar med information och kunskap kan vi förändra samhället till det 

bättre för alla. Här återspeglas verkligheten för kvinnor i städerna, kvinnor som lever i 

fattigdom och som kämpar för ett bättre liv, ett bättre liv utan att vara beroende av socialen 

och kommunala bostäder. De fattiga och utsatta glöms bort i samhället, ingen bryr sig om 

kvinnorna som kämpar för ett drägligt liv, hon finns i ett ingenmansland och detta skylls på 

staten. 

 
 A woman strives for a better life, but who the hell cares. Because she’s living on welfare. Government 

can’t come up with a decent housing plan. So she’s in a no man’s land. The evil that men do.  

 

Här kritiseras regeringen och presidenten för att inte göra något åt problemen, skillnaden 

mellan de rika och fattiga är stor och staten klarar inte av efterfrågan på lägenheter för de 

kvinnor som är beroende av socialbidrag. Samhället beskrivs som kall och opersonlig och 

oförmögen att ta hand om sina medborgare.  

 

Subjektspositionen den utsatta kvinnan i samhället är en kvinna utan makt, hon är beroende av 

staten för överlevnad och känner att hon inte har något värde eller kan bidra med något i 

samhället. Hon har ofta det svårt ekonomiskt och hamnar i dysfunktionella förhållanden. Den 

utsatta kvinnan är utsatt även i hemmet av en man som utnyttjar eller utsätter henne för 

psykisk eller fysisk misshandel och där hon tappar en del av sig själv. Hon saknar ett sunt 

socialt nätverk och har ingen eller dålig relation med sin familj. 

 

En kvinna som fastnat i ett destruktivt förhållande beskrivs i I get Out som sjungs av Lauryn 

Hill. Här speglas en kvinna som blir fysiskt och psykiskt utsatt av sin man, hon känner ett 
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behov av att kunna växa och förändras men för att kunna göra detta måste hon bli fri. Hon 

beskriver sig likt en slav, utan makt och som är kontrollerad av en annan person. 

 
I get out, I get out of all your boxes. I get out, you can’t hold me in these chains, I’ll get out. Father free 

me fron these bondage. Knowin’ my condition is the reason I must change. […] No more compromises, I 

see past your disguises. Blindin’ through mind control. Stealin’ my eternal soul. Appealin’through 

material. To keep me as a slave. 

 

Hon vill bryta sig fri och inte vara ett offer längre. Här skiftar identiteten mellan offret som är 

maktlös och en kvinna som ser verkligheten för vad den är och vill också få tillbaka 

kontrollen över sitt liv.  

 

Identiteten som Queen Latifah skildrar i Evil That Men Do är den fattiga kvinnan som bor i 

storstaden, livet är kantad av fattigdom, missbruk och utsatthet med den dagliga kampen om 

överlevnad. Kvinnan försöker att förbättra sitt liv men kommer inte från den stämpel som 

redan satts på henne för att hon är beroende av staten för tak över huvudet och mat på bordet. 

På andra sidan skildras de rika som lever det goda livet, skattefritt. Fattiga blir mer fattiga 

medans de rika alltmer rika och individers utsatthet skylls på staten för att de inte gör 

tillräckligt för att hjälpa dem.  

 
A woman strives for a better life, but who the hell cares? Because she’s living on welfare. Government 

can’t come up with a decent housing plan. So she’s in no man’s land. […] Someone living the good life, 

tax-free.  Except for a girl, can’t find a way to be crack free. And that’s just part of the message. I thought 

I had to send you about the evil that men do. 

 

 

I U.N.I.T.Y av Queen Latifah beskrivs den våldsutsatta kvinnan, hon är fast i ett förhållande 

genom makt och kontroll och blir intalad att hon inte klarar sig utan honom. Hon blir hans 

slagpåse när han haft en dålig dag på jobbet men hon känner en större rädsla för ensamheten 

än att vara kvar i ett dåligt förhållande. Hon får till sist nog och hittar en inre styrka för att 

kunna lämna honom då hon inser att man inte ska behöva leva under sådana förhållanden.  

 
Bad days at work and they gave you an attitude, then you were rough. And take it out on me but that’s 

about enough […] You say I’m nothing without ya, but I’m nothing with ya. A man don’t really love you 

if he hits ya. This is my notice on the door, I’m not taking it no more. I’m not your personal whore, that’s 

not what I’m here for.  

 

 

Självuppgivande kärlek - Den olyckligt älskade kvinnan 

I denna tolkningsrepertoar framställs all kärlek som destruktiv, olycklig och självuppgivande. 

Här existerar sorg och saknad efter att en älskare gått bort, en kärlek som fallit offer för 

missbruk och den uppgivande känslan av att inte duga till och bli älskad. Verkligheten 

beskrivs som hård och kall, texterna rymmer en blandning av ledsamhet och melankoli 

tillsammans med känslan av att ha förlorat sig själv i situationen. 

 

Kärleken till sin mamma sjunger Jean Grae om i låten Live 4 U från albumet Attack of the 

Attacking Things. Här återspeglas kampen för överlevnad, att fly genom självmord och att 

leva ett olyckligt och meningslöst liv. I drömmar finns det fridfulla och därav önskan att alltid 

finnas i drömmen och aldrig behöva vakna upp. 
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I have days of just waking and hatin the sunshine. Hatin life itself, hatin death for takin it’s time. Lovin 

you enough not to commit the ultimate crime. […] I just wanna tell you you’re loved. And anything that I 

can ever do for you is never enough. It’s never enough, it’s never enough.  

 

Inget som existerar är positivt, livet själv är inte nog för att vilja leva. Det är bara kärleken till 

någon annan som gör livet värt att leva. Pressen är stor att kunna prestera och duga som 

person. Känslan av att inte duga och att vara en besvikelse för andra beskrivs genom hela 

texten. 

 

En annan låt av Jean Grae från samma album beskriver den sorg och saknad efter att den man 

älskat gått bort. I låten Fade Out är den stora kärleken förlorad genom döden, saknaden är 

enorm och världen runt omkring har fallit samman. Texten handlar om en kärlek som är så 

stark att den man förlorat finns kvar i staden och minnena gör att personen syns till på alla de 

ställen som de besökt och i alla ansikten man möter. Han finns i världen runtomkring och 

även i musiken och en del av henne kommer alltid att tillhöra honom. 

  
I don't even think I can explain how much I miss you. Your tears frame the page my fate is outlined in 

chalk. The other day I freaked on the street when someone walked like you walked. It took a second not 

to think it was you. And everything crashed down. […] My heart is always with you. And anyone that I 

love will have to know. A part of me can’t go to them. ’Cause it’s above. 

 

Kärleken till den man förlorat har gjort att man aldrig fullständigt kan älska någon annan igen 

så de måste kunna acceptera att hjärtat och en del av en själv finns och lever för den man 

förlorat. 

 

En verklighet med förälskelse, förnekelse, lögner och missbruk skildras av MC Lyte med 

låten I Cram To Understand U från albumet Lyte As A Rock. Här beskrivs en kvinnas 

förälskelse till en man hon träffat, en man som senare skulle visa sig vara beroende av crack 

och utnyttja henne för pengarnas skull. Här skildras livet som missbrukare, hur allt annat 

tappar betydelse och att allting kretsar runt narkotikan. Genom att ljuga och förneka försöker 

mannen att fortsätta leva sitt dubbelliv men så småningom kommer sanningen fram. Även då 

andra har försökt prata med kvinnan om hur det ligger till har hon vägrat att tro på det. 

 
Then my cousin said she saw you with this lady named C. Well I’m clawing my thoughts, I wonder who 

she could be. You’re spending all your time with her and not a second with me. They say you spend your 

money on her and you’re with her night and day. […] I strain my brain lookin for a name to fit this 

spellin. But I just couldn’t do it cause my heart kept yelling. Burning, begging for affection from you, 

Sam. 

  

I detta sammanhang beskrivs droger som något man har en kärleksrelation till, liknande till en 

annan människa och hela ens tid och energi kretsar kring droger. Texten förmedlar också hur 

svårt det kan vara att tro på vad andra säger utan man behöver i stället ta reda på hur saker och 

ting ligger till själv. Även då andra vill en väl så vill man inte höra detta förrän man själv är 

redo och vill veta sanningen. 

 

I låten When It Hurts So Bad från albumet The Miseducation Of Lauryn Hill från 1998 

beskriver Lauryn om att förlora sin identitet, känna sig maktlös, utsatt och att känna att man 

enbart lever för någon annan.  

 
See I thought this feeling it was all that I had. But how could this be love and make me feel so bad. Gave 

up my power, I existed for you. But whoever knew the woodoo you’d do? 

 

Här ifrågasätts de känslor som finns i ett förhållande och hur kärlek kan vara så negativt. 



23 
 

Hon beskriver även ett helt utelämnande av både kropp och själ, att ge upp sin makt och bara 

existera för någon annan. Känslan av maktlöshet och utelämnande beskrivs tillsammans med 

att inte vara sig själv, att leva för och i skuggan av någon annan.  

 

Subjektspositionen den olyckligt älskade kvinnan handlar om obesvarad kärlek, hon älskar 

någon över allt på jorden men den kärleken är inte besvarad. Hon blir utnyttjad för att hon 

tänker med hjärtat och är helt uppslukad av mannan, hon vill inte lyssna på andra när de 

försöker berätta att han inte är de han utser sig vara. Den olyckligt älskade kvinnan älskar 

tanken på kärlek och även om tidigare förhållanden slutat illa vill hon inte ge upp hoppet. 

Kvinnan gör allt för att kärleken skall besvaras, hon är beredd på att ge upp sin identitet och 

självständighet för kärlekens skull men inser till sist att ingenting hjälper.  

 

MC Lyte sjunger i låten I Cram To Understand om en kvinna som blir kär i en man men 

upptäcker sen att han är oärlig. Men för henne är han nummer ett och hon lyssnar inte på vad 

andra försöker säga. Hennes kärlek till honom går obesvarad, han utnyttjar henne för 

pengarna skull. Kvinnan blir mer och mer övertygad om att allt inte står rätt till men kan inte 

förstå vad det är som händer. Hon vägrar att tro på vad andra säger om honom, hon hoppas in 

i det sista att alla andra har fel, vill så gärna tro det bästa om honom. Hon känner sig ensam 

och olycklig, hon tror att han är otrogen men inser till sist att hans fokus och uppmärksamhet 

inte ligger hos en annan kvinna utan han är beroende av crack.  

 
I used to be in love with this guy named Sam. I don’t know why, cause he had a head like that of a clam. 

But you couldn’t tell me nothing, cause Sam was number one. Cause to me, oh my gosh, he was one in a 

million. I shoulda knew the consequences right from the start. That he’d use me for my money, and then 

break my heart. But like a fool in love I fell for his game. […] I was shocked as hell when I heard, 

Samuel. When your homeboys told me, I almost went wack. The girl that you was addicted to, her name 

was Crack. 

 

I Lauryns låt When It Hurts So Bad, finns en kvinna som älskar en man som inte älskar henne 

tillbaks. Hon är beredd att dö för honom och försöker att göra allt för att relationen ska 

fungera, hon gör allt vad hon kan för att ha honom i sitt liv men han är inte intresserad. 

Kvinnans kärlek till mannan går obesvarad, han är kall och frånvarande och inte det minsta 

berörd över hennes känslor för honom. 

 
I loved real real hard once. But the love wasn’t returned. Found out the man I’d die for, he wasn’t even 

concerned. I tried and I tried and I tried, to keep him in my life. I cried and I cried and I cried but I 

couldn’t make it right. But I, I loved the young man and if you’ve ever been in love, then you’d 

understand.  

 

I Jean Graes låt Love Song framställs den olyckligt älskade kvinnan av en mjuk kärleksfull 

kvinna som älskar tanken på kärlek. Hon är lättrogen och vill inte tro illa om någon. Hon 

släpper allt och ger upp hela sin tillvaro när hon blir kär. När förhållandet snabbt förändras 

förstår hon inte vad som händer, mannen spenderar mindre och mindre tid med henne. Han är 

otrogen men hon förstår ändå inte. Hon blir utsatt psykiskt och fysiskt och hamnar under 

beskydd av ett besöksförbud. 

 
Says she’s just in love with love. Cuts her classes. Spening too much time entrancing romancing. Things 

are changing quickly. She’s asking: Why aren’t you spending more time with me? Nigga’s eyes getting 

shifty, coming over later smelling of pussy and she don’t understand and for some years she probably 

won’t. Just want an honest man, for goodness sake. They backstabbing and cutting her throat, restraining 

orders follow. 
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I texten dras hon till liknande män gång efter gång. Även när hon blir utnyttjad och illa 

behandlad så försöker hon gå vidare och vägrar att ge upp tron på kärleken.   

Här skildras en kvinnas kamp för att bevara sin egen identitet, hon kämpar om och om igen 

för att finna lyckan och kärleken. 

 

Ett oäkta liv - Den falska människan samt Rebellen/Den fria människan 

Denna tolkningsrepertoar handlar om hur svårt det kan vara att bara vara sig själv, detta 

speciellt i underhållningsbranschen där framgång hänger på hur populär du är och inte 

nödvändigtvis på dig som person och din personlighet. Vi alla lever i ett samhälle där vikten 

ligger på att passa in, vara som andra och följa strömmen. Annars riskerar du att ses som 

annorlunda, en avvikare och bli utstött.  

 

I Lauryn Hills låt Doo Wop (That Thing) från albumet The Miseducation of Lauryn Hill  

sjunger hon om hur det är att inte vara sig själv utan att istället följa trender och göra det som 

förväntas av en, allt för att passa in och bli accepterad. 

 
Showing off your ass ’cause you’re thinking it’s a trend. […] Don’t be a hardrock when you’re really a 

gem. Babygirl, respect is just a minimum. Niggas fucked up and you still defending them. 

 

Här återspeglas en värld av att inte vara äkta, det gäller att bli accepterad i en värld som 

alltmer fokuserar på ytlighet och utseende men allt mindre på personlighet. Här fokuserar 

texten på vikten att göra det som är inne för stunden, att vara tuff och hård även om du 

egentligen inte är det. Genom att ställa upp och försvara andras handlingar när de misslyckats 

går respekten förlorad. 

 

Att värna om individualitet och sitt egenvärde samt att kunna stå för det vi tror på beskriver 

även Jean Grae i låten Block Party från albumet Attack of the Attacking Things från 2002. 

Jean skildrar i sin text ett liv i storstaden, om asbestfyllda klassrum och om lukten av död i 

New York. Hon beskriver hur människor fastnar i rutiner och vanor, stannar kvar geografiskt 

på samma ställe hela sitt liv och tar sig aldrig därifrån. Hon manar till att gå ut och utforska 

världen, släppa äganderätten till sitt kvarter och lev livet. Genom att öppna ögonen kan 

värderingar och vanor förändras, kunskaper delas och ny erfarenhet fås av andra.  

 
What the fuck is going on? How the fuck are we gonna make it out? It’s hectic, from asbestos filled 

classrooms to the stench of death that’s still in New York. […] Circulate, cultivate your mind and soul, 

your heart and body. So stagnant niggaz, get off your block and travel.  

 

Jean riktar detta till den afroamerikanska befolkningen i storstaden genom att använda ordet 

”niggaz”. Även om detta ord använts förr för att förtycka och förnedra ett folkslag så används 

det idag av afroamerikaner ofta med en positiv klang och på ett kärleksfullt sätt såsom även 

här i Jeans text. Det är värt att nämna att det än idag även används i negativ bemärkelse för att 

förtycka och förnedra afroamerikaner, detta även i denna studie i andra musiktexter.  

 

Hos subjektspositionen den falska människan handlar allt om makt och pengar, korruption 

och en avsaknad av empati. Det är var och en för sig själv och det gäller att ta för sig så 

mycket det går. Den falska människan går inte att lita på då den är oberäknelig och gör allt för 

egen vinnings skull. Den falska människan är också en del av det samhälle vi lever i idag, det 

är staten och politikerna som lovar guld och gröna skogar men där segregation och skillnader 

mellan fattiga och rika bara ökar. Det är i de kalla opersonliga städerna som kapitalismen styr 

och makt är pengar. 
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Den falska identiteten i samhället sjungs av Lauryn i låten Mystery Of Iniquity. Detta handlar 

om människan som inte orkar höra sanningen, livet är ett rollspel och vi alla har en roll likt en 

underhållande film. Vi litar på och styrs av det oärliga samhället och som gör oss antingen till 

offer eller till förövare. Den falska människan har bidragit till korrupta samhälleliga systemen 

och all makt kan köpas för pengar. Den falska människan antingen styr över andra eller blir 

styrda, makten sitter i skyskraporna inne på kontoren. Genom tomma traditioner når vi sociala 

positioner i samhället. Här ifrågasätter Lauryn vårt levnadssätt som individer, är det så här vi 

hade tänkt oss och vad är det egentligen för mål som vi arbetar mot?  

 
Only two positions, victimizer or victim. Both end up in destruction trusting this crooked system. Mafia 

with diplomas keeping us in a coma trying to own a piece of the American Corona. The revolving door, 

insanity every floor. Skyscraping, paper chasing, what are we working for? Empty traditions, reaching 

social positions.  

 

I Lauryn Hills sång Forgive Them Father beskrivs människor i samhället som giriga, de 

utnyttjar andras vänlighet och agerar själviskt utan en tanke på om de sårar andra. Detta är väl 

en allt för vanligt fenomen i storstäderna där vi blir alltmer anonyma i massan. Den falska 

människan utnyttjar och trampar på alla i sin väg, även vänner och bekanta.  

 
Beware the false motives of others. Be careful of those who pretend to be brothers. And you never 

suppose it’s those who are closest to you, to you. They say all the right things to gain their position, then 

use your kindness as their ammunition. To shoot you down in the name of ambition, they do.  

 

Den falska människan gör allt för egen vinnings skull, har man mycket vill man bara ha mer. 

Lagom är aldrig nog utan det är varje man eller kvinna för sig själv och när en växer och blir 

starkare måste en annan minska och bli svagare.  

 
Feed a man ’til he’s full and he still wants beef. Why for you to increase, I must decrease?” 

 

Subjektspositionen rebellen/den fria människan följer inte strömmen, hon är individuell och 

hyllar detta genom att uppmana till att göra uppror och titta djupt inom oss och hitta vårt 

sanna själv. Genom att inte vara fria så kan vi inte växa som individer, vi måste ta vara på 

varje tillfälle som ges här i livet och utforska vår potential och vad vill ha ut av livet. Den fria 

människan står upp för sig själv och ser livet med öppna ögon utan någon illusion om hur det 

egentligen är, den fria människan har insikten om de orättvisor som existerar i samhället. 

 

Den fria människan i Block Party som sjungs av Jean Grae är den som utforskar sin 

individualitet. Den fria människan vill leva livet, utforska och växa som person. Vi lever bara 

en gång, livet är värdefullt och till för att levas så man ska ta vara på alla möjligheter och 

chanser som finns.  

 
The world is what you make it, your life is all that you got. So take it to the limit. Why would you deny 

your spirit growth and happiness? […] Circulate, cultivate your mind and soul, your heart and body. So 

stagnant niggaz, get off your block and travel. Stop acting like your flesh is metal and your hood’s a 

magnet. We need to globalize, further spread on this earth to appreciate full value of individual worth.  

 

Här hyllas individen att göra det man brinner för även om det går emot strömmen av vad alla 

andra gör. Man kan inte vara riktigt fri om man inte lyssnar på själen och följer sitt hjärta och 

sin passion, det är då man kan leva livet till fullo och vara riktigt fri. Sinnet och själen 

behöver vi kultivera och detta gör vi genom att vidga vår horisont. Fastnar vi på en och 

samma plats likt en magnet på metall så förlorar vi känslan av vårt eget individuella värde.  
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Lauryn Hill, I Find It Hard To Say uppmanar människan att hitta rebellen i sig, vi ska stå upp 

för oss själva för ingen annan kommer att göra det åt oss, genom att hitta sanningen lämna det 

gamla bakom oss för att kunna gå framåt och bygga upp det nya så kan vi bli fria och äkta 

individer. Den oäkta människan är fången i ett ofullständigt liv och står inför valet att bryta 

sig fri för att kunna gå vidare. 

 
[…] And while the people sleep, too comfortable to face it. Your lives so incomplete and nothing can 

replace it. Fret not thyself I say, against these laws of man. Cuz like the Bible say, his blood is on their 

hands. And what I gotta say and what I gotta say, is rebel. While today is still today, choose well.  

 

Rebellen går med öppna ögon och ser verkligheten för vad den är genom allt det falska. Livet 

är värdefullt och allas liv har lika värde, den fria människan inser detta och manar andra att 

öppna ögonen. Texten hänvisar till dödsskjutningen av Amadou Diallo som sköts ihjäl 1999 

av fyra civilklädda poliser som sammanlagd avfyrade 41 skott, Amadou var oskyldig till brott 

men poliserna frikändes i domstol. 

 

Att ta för sig – Den sexiga/förföriska kvinnan 

Denna tolkningsrepertoar beskriver de kvinnor som vet vad de vill och inget eller inga skall 

stå i deras väg. Självsäkerhet, själviskhet och sexighet dominerar i dessa texter och står någon 

i vägen får de skylla sig själv. Makt och kontroll existerar här men i detta tema ses det som 

något positivt, du är någon när du är stark och tar för dig det du vill ha. Låt ingen annan stå i 

vägen utan följ ditt hjärta och ta ingen hänsyn till om du sårar andra.  

 

I Da Brats låt Im In Love Wit You från albumet Limelite, Luv & Niteclubz är en låt där kvinnan 

är den som har all makt, hon är självsäker och medger att hon är het och sexig. Hon är 

förförisk och kär och tänker inte sluta vara den hon är. 

 
When I seduce em’ they just wanna hold me. Cuz Im so smooth and it’s real not phony. With a nigga you 

will never be lonely. It’s official I’m hot. Am I gonna stop, think not, that’s stupid cuz..ooooh I’m in love. 

 

Här handlar det om kontroll och självupptagenhet, hela texten beskriver hur tanken på någon 

annan kan ta upp hela ens tid och existens. Personen i texten dominerar andra i sin närhet, 

främst då den man som känslorna är riktade mot. Texten framhäver den afroamerikanska 

populationen som bättre sällskap och här används ordet nigga i positiv bemärkelse. 

  

I en annan låt även den mycket utstuderat och sexuellt lockande av Da Brat skildras en 

verklighet i underhållningsbranschen. I låten Gotta Thing For You från samma album som 

ovan beskrivs en kvinnas egenstyrka, denna kvinna (Da Brat) utstrålar en sexuell 

självsäkerhet och i texten finns referenser till sex, droger och att hon rappar för niggers. 

 
I’m stepping in the club now ya’ll. Hey now. Niggers showing me love ya’ll. Hey now. I rapp for my 

thugs ya’ll, hey now. Especially my niggers. They got the ouoo! I’d be sitting in my car waiting on you. 

To drop off my package. A big zipped locked bag to support my habit. We’ll go together like roger and 

jessica rabbit.  

 

Här skildras sökandet efter kärlek samtidigt som känslan av makt och kontroll är dominant. 

Sökandet sker bland publiken som texten kallar niggers och thugs. Samtidigt som hon söker 

efter kärlek så är det hon som bestämmer och har makten att välja och vraka bland männen. 

Hon ser sig som unik, som en på miljonen och lovar att hon aldrig blir glömd. I denna värld är 

andra kvinnor ett hot och hennes konkurrent, ett hot mot kvinnans individualitet och unikhet. 
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You niggers gonna know my name. Cause i’m so doogie, one in a million.There ain’t no hoe around 

touching me. I’m sharper than cutlery. I slice niggers to itty bitty pieces. 

 

I sångtexten Everyday som sjungs av MC Lyte från albumet Bad As I Wanna B beskrivs en 

kvinnas relation till sin man. Här är det inte kvinnan som är underordnad mannen och servar 

honom utan kvinnan håller all makt och kontroll och mannen jobbar hårt för att göra rätt för 

sig. Här visas kvinnan som den som har alla rättigheter medan mannen finns till för att serva 

och tillfredsställa henne. Kvinnan är stark och bestämmer över sitt liv, hon jobbar hårt och vill 

bli omhändertagen när hon kommer hem.  

 
I come off tour to have my truck washed/or my body massaged, all the bills payed I sent home/all my 

dough and you being my man it just ain’t for show/all the lovey dovey yeah that is sweet/but honey bunny 

you gotta earn your keep.  

 

Här används sex som en slags belöning efter att mannen har gjort det han ska och kvinnan är 

den som bestämmer när det ska ske. 

 

 

Subjektpositionen den sexiga förföriska kvinnan förför andra i sin närhet med sin kropp, sitt 

beteende och sin självsäkerhet. Hon kan vara självisk och känner att hon har makt och 

kontroll över andra och är inte så bekymrad över om hon sårar andra omkring sig. Hon kan 

vara självisk och ytlig och kan se andra kvinnor som rivaler som hon måste se upp med. Hon 

använder sin sex appeal till att få det hon vill även om det betyder att hon tar en annan 

kvinnas man. Men hon kan även vara mjuk och kärleksfull med en stark känsla av vad hon 

vill ha i sökandet efter kärlek. 

  

Den sexiga kvinnan i Da Brats låt Gotta Thing har skin på näsan, miljön i texten är publik och 

underhållare. Den kvinnliga rapparen håller publiken lite på avstånd samtidigt som hon 

framställer sig på ett personligt sätt och som en kvinna som söker kärlek fast på hennes 

termer. Det är hon som har makt och kontroll över situationen. Hon vill förföra lyssnaren med 

sin text och därmed bibehålla sin makt över publiken.  

 
So let me tell you about Da Brat tatatat. I’m light skin, redbone, peanutbutter complexion. Very 

affectionate, very direct. […] Pretty brown eyes, no hair weaves. Put it down with these lucious suckable 

lips. Making you wanna reach out and touch ‘em.  

 

Genom att framställa sig på ett förföriskt sätt kan hon sen välja och vraka mellan männen i 

sökandet efter sex och kärlek. Bilden av den sexiga kvinnan i denna text har också en djupare 

känslig sida som har kontakt med sin inre emotionella sida. Här beskrivs också en annan sida 

av denna identitet, en mjuk kärleksfull kvinna som söker den sanna kärleken och när hon 

funnit den vill hon inte förlora den.  

 
I guess you wonder where I’ve been. I search to find the love within. I came back to let you know. I gotta 

thing for you. And I can’t let it go.  

 

Den förföriska kvinnan i låten Boom av samma artist gör vad som helst för att få den man hon 

vill ha och hon bryr sig inte om vem som står i vägen. Här har kvinnan all makt, använder sin 

kropp och sex som ett medel att få det hon vill och har ingen empati för andra. Hon är självisk 

och ytlig och känner makt över den andra kvinnan för att hon tagit hennes man. Hon lägger 

även ansvaret över på mannen och menar om han hade varit lycklig i ett bra förhållande med 

den andra kvinnan skulle han inte bli påverkad av henne och sedan vara otrogen.  
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I stroll by, big bubble Chanel shades with diamond tips. Get up close and personal. Seduce with my lips. I 

ain’t gonna say shit. He feeling me and you all bent outta shape. Cuz I’m about to take who you with. 

[…] I know you hate me now but I don’t give a fuck, if he was yours like you said he was his dick 

wouldn’t have got so hard when I gave him is first hook.  

 

 

Kvinnors styrka - Den starka/självständiga kvinnan 

Denna tolkningsrepertoar lyfter fram kvinnan och deras styrkor. Här beskrivs kvinnor som 

starka och självständiga med rätt att bestämma över sina liv. Kvinnor behöver hålla ihop och 

respektera varandra, de stöttar i vårt och torrt och vet bäst vad andra kvinnor går igenom. Det 

är långt ifrån den gamla stereotypiska bild av kvinnan som liten och svag, beroende av en man 

för att känna sig trygg. 

 

Kvinnor har länge funnits i bakgrunden när det gäller hiphopmusik och även idag finns det 

fler framgångsrika män som rappar än kvinnor även då kvinnor kommit en bra bit på väg.  

I Queen Latifahs låt Ladies First från albumet All Hail The Queen beskrivs och hyllas kvinnor 

som förebilder för andra kvinnor. Här vill hon få bort stereotypen att det bara är män som 

rappar och hon lyfter fram att kvinnor är minst like bra som männen. Hon förespråkar för 

självständighet och beskriver kvinnor som allas mödrar och förebilder för alla människor. 

Förändringens tid är här, människors syn på kvinnor ändras och tron på sig själv är det som 

gör att man kan förändra tillvaron till det bättre. 

 
Grab the mic, look into the crowd and see smiles. Cause the see a woman standing up on her own two. 

Sloppy slouching is something I won’t do. Some think we can’t flow (can’t flow). Stereotypes, they got to 

go (got to go).  

 

En annan artist som med sin musik vill peppa tjejer att vara starka och stå upp för sig själva 

och vad de tror på är MC Lyte. I låten Don’t Cry Big Girls från albumet Lyte As A Rock 

förmedlas vikten av att vara ärlig och att stå för vad man säger. Kvinnor ska hålla ihop och 

alltid tala sanning, i stället för att prata bakom ryggen på människor skall man vara ärlig och 

hålla huvudet högt och låta bli andras män. Texten förmedlar ett budskap om ärlighet och 

integritet som får små kvinnor att växa och bli stora kvinnor och att det är inte det rätta sättet 

att behandla en syster.  

 
Don’t talk behind my back, confront me like a big girl. Big girls we don’t fight over men. Although 

there’s one worth fighting for every now and then. Then I think again, it’s not worth my while. And it’s 

not a big girl style.  

 

U.n.i.t.y är en låt av Queen Latifah från albumet Black Reign där hon beskriver en kvinnas liv, 

maktlös och fast i ett dysfunktionellt förhållande med en man. I denna låt till skillnad från 

några av de andra artisterna så är orden bitch och hoe förankrat i förtryck och förnedring. Här 

manar texten till att kvinnor skall stå upp för sig själv, inte ta skit från män som inte 

respekterar dem och ta sig ur dessa förhållanden. Den beskriver också svårigheterna i att 

lämna förhållande byggt på kontroll och våld men också hur svårt det är när man fortfarande 

älskar någon som gör en illa. 

 
Everytime I hear a brother call a girl bitch or hoe. Trying to make a sister feel low. You know all 

of that got to go […]. You put your hands on me again I’ll put your ass in handcuffs. I guess I fell 

so deep in love I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All I knew 

was you was the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I 

don’t want my kids to see me getting beat down. By daddy smacking mommy all around. 
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Texten uppmanar kvinnor att bli självständiga och att inte tolerera ett liv med våld, detta är 

inte kärlek utan makt och kontroll. Texten värnar också om den nästa generationen och den 

förebild man är för sina barn, det är vårt ansvar att skydda våra barn och lära dem rätt och fel.  

Texten beskriver även rädslan över att bli lämnad ensam och förlora känslan av tillhörighet 

och gemenskap med någon annan. 

 

Subjektpositionen den starka självständiga kvinnan är självständig men inte ensam. Hon har 

makt och kontroll över sitt liv men missbrukar inte den makten över andra. Hon stöttar och 

uppmanar andra till att stå upp för sig själva och bevara sin identitet och unikhet. Även då hon 

är självständig så älskar hon att bli uppassad av sin man, hon tror på kärleken och värderar 

familj och vänskap. 

 

I Jean Graes låt Give It Up skildras två likvärdigt dominanta identiteter. Den ena är Jean Grae, 

hon är bästa vän med en kille som hon börjar få djupare känslor för. Hon vill inte tänka tanken 

på att riskera vänskapen med honom så hon gör allt för att inte bli attraherad av honom. Jeans 

alter ego å andra sidan är en kvinna som är full av åtrå och lust för denna man och det är 

henne jag fokuserar på i denna text. Hon är stark och vet vad hon vill ha, hon bryr sig inte om 

ifall de är vänner eller älskare så länge de är tillsammans.  

 
Boy you got me going crazy. Should we be lovers? Should we be friends? I just wanna be with you, until 

the end. […] You got me going crazy. I think I, I think I love you.  

 

Hon är stark och vet vad hon vill, hon vill ha honom och känner sig stark i sina känslor för 

honom. I slutet sammanstrålar dessa två identiteter och kärleken segrar. 

 

I Ladies First är Queen Latifah språkrör för alla kvinnor när hon hyllar kvinnan för sin 

självständighet och hur kvinnor kan vara förebilder för andra kvinnor. Hon har stor tilltro till 

sig själv och känner att med hennes ord och innebörd i texterna kan nå kvinnor runtom i 

världen 

 
If you don’t believe, well here, listen to this rhyme. Ladies first, there’s no time to rehearse. I’m devine 

and my mind expands throughout the universe. A female rapper with a message to send the Queen Latifah 

is a perfect specimen.  

 

Hon är självsäker och använder detta som ett medel att nå fram till kvinnor och uppmuntrar 

dem till självständighet. 

 

I MC Lytes låt Everyday skildras en stark kvinna. Hon är självständig och självsäker och här 

är det mannen som servar kvinnan, hon är den dominanta i förhållandet och han är den som 

tar hand om henne på hennes villkor. Hon bestämmer över sitt liv och vill han finnas där 

måste han göra som hon säger, hon är den som tjäna mycket pengar och behöver en man som 

förstår henne och hur hennes liv ser ut. Hon behöver en man vid sin sida som förstår henne 

och är införstådd i hennes karriär och allt vad det innebär.  

 
On the real I need a man that understands me and realize the reality. I’m in the m.c industry which means 

I want to live lovely I gotta make money. Listen so never ask me to give it less then what I got. If it’s too 

hot then raise up out my spot. If it’s my trade I made up the black ace of spade. Alone in the world it’s me 

ya can’t fade. It’s my life I do it my way. You don’t like my way, hit the highway. 

 

Hon är oberoende av honom och klarar sig utan hans hjälp. Om han inte gillar läget så får han 

gå. Kvinnan styrs inte av sitt hjärta eller kärlek till mannen utan vill bara att han passar upp 

henne. 
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Ideologiska dilemman 
I detta stycke har jag för avsikt att spåra olika ideologiska dilemman i tolkningsrepertoarerna 

och subjektspositionerna. Det är här bland idéer, vanor och seder i en specifik kultur som den 

levda ideologin framträder. Den är en kulturs livsstil, ett slags sunt förnuft som bidrar till en 

färgstark och flexibel tillgång i den sociala interaktionen med andra. Dessa ideologier är 

motsägelsefulla då de säger två olika sätt att de på samma sak och de sätten står i konflikt med 

varandra (Wetherell et al, 2001, s.203). De ideologiska dilemman som framkom i analysen 

fann jag både i en och samma text men även mellan olika texter och artister. 

 

Ensam är stark – att förlora sig själv i en relation 

Det mest påtagliga dilemmat är att kvinnor skall vara starka, ensam är stark. De ska klara sig 

själva och texten uppmanar att inte vara beroende av någon man men samtidigt beskrivs också 

hur kvinnan är den som gör allt för sin man och även ge upp sin självständighet för kärleken. 

Den ena sidan av detta dilemma, ensam är stark, kunde jag spåra i tolkningsrepertoaren 

kvinnors styrka där kvinnor stöttar varandra i samhället tillsammans med subjektspositionen 

den starka självständiga kvinnan som har makt och kontroll över sitt liv.  

Å den andra sidan fann jag tolkningsrepertoaren självuppgivande kärlek där kvinnan ger upp 

sin självständighet och identitet, blir beroende av en man och känner sig utsatt och maktlös. 

Subjektspositionen, den olyckligt älskade kvinnan är en kvinna som är mycket beroende av 

sin man för sin existens och strävar hela tiden efter kärlek som svaret på alla problem. Hon är 

i en beroendeställning till sin man och ger upp hela sin tillvaro och offrar sina intressen i hopp 

om att relationen förbättras.  

 

Ytlig kärlek ger makt – djup kärlek ger mening 

Texterna förmedlar också dilemmat av den sexiga, ytliga själviska kvinnan kontra den mjuka 

kärleksfulla kvinnan med djupa äkta känslor. Den ena sidan i detta dilemma kunde jag spåra 

till tolkningsrepertoaren att ta för sig då detta tema domineras av självsäkerhet och sexighet 

tillsammans med makt och kontroll fast i en positiv anda. Subjektspositionen här är den 

sexiga förföriska kvinnan som använder sin kropp för att få det hon vill ha och andra kvinnor 

ses som både ett hot och en rival i jakten på en man. Samtidigt som den sexiga kvinnan 

använder sex för att få det hon vill ha finns där inslag av den mjuka kärleksfulla kvinnan med 

djupa äkta känslor i samma text. Där söker kvinnan efter äkta kärlek och även då hon är mjuk 

i sitt sätt så är hon är stark och vet vad hon söker. Denna sida av dilemmat fanns i 

tolkningsrepertoaren kvinnors styrka och subjektspositionen den starka självständiga kvinnan.  

Här söker kvinnan efter en djup meningsfull relationen, hon är stark och vet vad hon vill ha.  

 

Slår han så går man - ett dåligt förhållande är bättre än inget alls 

Några texter speglar dilemmat av att leva i ett dysfunktionellt förhållande. Här finns 

uppmaningen att lämna ett liv kantat av våld tillsammans med samma persons rädsla av att 

vara ensam och att inte tillhöra någon. Här å ena sidan har jag spårat dilemmat till 

tolkningsrepertoaren kvinnors utsatthet och subjektspositionen den utsatta kvinnan då detta 

speglar livet för en kvinna utan makt fast i ett dåligt förhållande. Hon vet att hon måste bryta 

och lämna detta liv bakom. Å andra sidan fann jag i tolkningsrepertoaren självuppgivande 

kärleken, där beskrivs den sorg och saknad över att vara ensam tillsammans med 

subjektspositionen den olyckligt älskade kvinnan som gör allt för att inte behöva vara ensam 

även om detta betyder att hon gång på gång hamnar i samma dåliga situation.  
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Sammanfattning av resultatet 
Genom att analysera de fem utvalda kvinnliga artisternas musiktexter fann jag fem 

signifikanta tolkningsrepertoarer: kvinnors utsatthet, sårbara kvinnor i samhället; den 

självuppgivande kärleken som handlar om den destruktiva kärleken i den tuffa verkligheten; 

ett oäkta liv, här följer man trender för att passa in och får till följd att vi tappar vår unikhet 

och identitet; att ta för sig, att på ett positivt sätt få det man vill och kvinnors styrka, kvinnor 

som stöttar och uppmuntrar andra.  

 

De sex subjektspositioner jag fann var den utsatta kvinnan som blir utnyttjad och inte har stöd 

från familj och vänner; den olyckligt älskade kvinnan som får sitt hjärta krossat; den falska 

människan som saknar empati och som fokuserar på egen vinnings skull; den 

sexiga/förföriska kvinnan som använder sin sex appeal för att få det hon vill; den 

starka/självständiga kvinnan som är en förebild för alla kvinnor och rebellen/den fria 

människan som uppmanar till att leva livet och följa sin passion. 

 

Genom att koppla tolkningsrepertoarerna till subjektspositionerna fann jag dessa samband. 

Tolkningsrepertoaren kvinnors utsatthet kopplade jag till subjektspositionen den utsatta 

kvinnan, tolkningsrepertoaren den självuppgivande kärleken med subjektspositionen den 

olyckligt älskade kvinnan, tolkningsrepertoaren ett oäkta liv med subjektspositionen den 

falska människan men även med subjektspositionen rebellen/den fria människan, 

tolkningsrepertoaren att ta för sig med subjektspositionen den sexiga/förföriska kvinnan och 

tolkningsrepertoaren kvinnors styrka med subjektspositionen den starka/självständiga 

kvinnan.  

 

De tre ideologiska dilemman som jag fann i texterna var ensam är stark – att förlora sig själv 

i en relation där å ena sidan är man ensam och oberoende av andra så är man stark kontra att 

förlora sig själv och bli helt beroende av någon annan. I ytlig kärlek ger makt – djup kärlek 

ger mening finns å ena sidan en dominant och självsäker kvinna som använder sin sexighet 

för att få makt över männen men även också över andra kvinnor. Å andra sidan finns den 

mjuka kärleksfulla kvinnan som söker efter en djup meningsfull kärleksrelation. I dilemmat 

slår han så går man - ett dåligt förhållande är bättre än inget alls finns å ena sidan kvinnan 

som lämnar det våldsamma förhållanden bakom sig och är hellre ensam kontra kvinnan som 

gör allt för att slippa vara ensam även om det betyder att hon hamnar i samma dysfunktionella 

förhållande. Genom dessa ideologiska dilemman märks den ambivalens som existerar i 

texterna. Konstruktionen av kvinnan är minst sagt komplicerad, hon ter sig både stark och 

svag, hon är självisk och självupptagen men också omhändertagande. Hon är mjuk och 

kärleksfull men är också självisk och tar vad hon kan utan att bry sig om vem hon sårar. 

Bilden av kvinnan är inte enhetlig utan mångtydlig och komplicerad.  

 

 

Diskussion 

Nu har jag kommit fram till den sista delen av min studie då jag genom att se på helheten av 

mitt arbete kan knyta ihop säcken. Jag vill inleda diskussionen genom att utvärdera resultatet i 

förhållande till studiens syfte och frågeställning. Därefter ställs resultatet i relation till den 

tidigare forskningen där jag jämför resultatet med de forskningsteman som jag funnit. Jag 
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kommer vidare att reflektera över hur socialkonstruktionismen har fungerat som teoretiskt 

ramverk för uppsatsen och över diskurspsykologin som metod.  

 

Resultatet i förhållande till uppsatsens syfte 
Genom mitt intresse för gatumusik och främst då hiphop så ville jag undersöka kvinnliga 

hiphop artisters speciella sätt att uttrycka sig. Det är i gatumusik som samhället ifrågasätts och 

texterna ger uttryck för etiska och sociala problem. Utifrån min frågeställning ville jag 

analysera hur verkligheten konstrueras i dessa texter och för att bäst kunna analysera mitt 

insamlade material valde jag att använda mig av Nigel Edleys kritisk diskurspsykologi och de 

tre begreppen tolkningsrepertoarer, subjektspositioner samt ideologiska dilemman. Resultatet 

i min studie har visat på en mångfald av tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och 

ideologiska dilemman som tillsammans konstruerar en upplevd verklighet. De kvinnliga 

artisterna har beskrivit otaliga verkligheter med närliggande samhälleliga och sociala problem 

såsom utsatthet, ensamhet och falskhet men även också det positiva i livet som kärlek, frihet 

och styrka.  

 

De fem framträdande tolkningsrepertoarer jag fann i min analys; kvinnors utsatthet, den 

självuppgivande kärleken, ett oäkta liv, att ta för sig och kvinnors styrka visar på en bred 

variation av de ord och metaforer som de kvinnliga artisterna använde för att beskriva en 

upplevd värld. Jag insåg ganska snart att några av artisterna fokuserade mer på kärlek och sex 

än de andra så variationen upplevdes mer artisterna emellan än mellan olika låtar av samma 

artist. Jag var förvånad över att de texter som fokuserade på sex faktiskt objektifierande 

kvinnan även då hon specifikt i texten uttryckte den makt hon hade, dels hos mannen men 

även hos andra kvinnor som sågs som rivaler. Men denna objektifiering användes till hennes 

fördel då hon inte tvekade att försöka förföra andra kvinnors män. Texterna till dessa låtar 

kunde vara ganska råa med tydliga referenser till sex samtidigt som ord som nigga, thugs, 

bitch och hoe var vanligt förkommande. De artister som beskrev den utsatta kvinnan i 

samhället och den självuppgivande kärleken visade sig vara en stark kontrast mot den 

självsäkra kaxiga kvinnan som använde sin kropp för att få det hon vill. Här beskrivs 

samhället och de som bestämmer som den stora boven och där kvinnan försöker mot alla odds 

att överleva. Samhälleliga problem som till exempel ensamma fattiga mödrar som lever på 

statliga bidrag var dominanta i de texter som beskrev utsatthet. Kontraster fanns också mellan 

de texter som handlade om de män som blir förförda kontra de män som kontrollerar, 

terroriserar och misshandlar. Som jag nämnde förut så har dessa män hamnat i bakgrunden, 

fokus ligger på kvinnan och det som händer runt omkring henne och är mannen då inte 

våldsam så finns han långt ute i periferin, liten och ganska obetydlig och maktlös. Det jag 

mest reflekterade över var just att så många texter handlade om sex och objektifiering av 

kvinnan, här fanns en avsaknad av de samhälleliga problem, utsatthet och isolering som jag 

först hade trott skulle dominera texterna.  

 

De sex subjektspositioner jag fann var den utsatta kvinnan, den olyckligt älskade kvinnan, den 

falska människan, den sexiga/förföriska kvinnan, den starka/självständiga kvinnan och 

rebellen/den fria människan. Här beskrevs kvinnorna igen som de som hade huvudrollen vare 

sig de var starka, fria, sexiga, falska, olyckliga eller utsatta. Männen fanns obetydliga i 

bakgrunden och nämndes antingen som förövare eller objekt. Det jag fann intressant här var 

att många av artisterna sjöng ofta i jag-form, de använde sina artistnamn i texterna och talade 

även om i texten att detta var något som de själva upplevt. På detta sätt blev texterna mer 

levande, de kändes verkliga och fick en annan innebörd, ett annat djup. Hade jag valt flera 

artister än de fem så kanske jag hade upptäckt flera subjektspositioner än dessa. Även då jag 
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inte använde så många texter från var och en av artisterna anser jag att variationen av 

subjektspositioner inte skulle öka så markant om jag valt fler texter från samma artist än om 

jag använt fler artister.  

 

De tre ideologiska dilemman som jag fann i texterna var ensam är stark – att förlora sig själv 

i en relation, ytlig kärlek ger makt – djup kärlek ger mening och slår han så går man - ett 

dåligt förhållande är bättre än inget alls. Dessa olika dilemman återfanns ofta i samma text, 

en artist kunde beskriva en kvinnas styrka och självständighet i ett stycke och lite längre ner 

sjunga om samma kvinnas kamp för att behålla sin identitet. Kvinnan som var ytlig och 

använde sin kropp för att få det hon ville ha beskrevs senare som kärleksfull och ville ha ett 

seriöst förhållande. I det tredje dilemmat skildrades kvinnor som står upp för sig själva, de 

accepterar inte våld i hemmet och har styrkan att bryta från ett dåligt förhållande. Skillnaden i 

texterna mellan de som går och de som stannar verkar vara andra kvinnor. Kvinnor som 

stöttar kvinnor delar med sig av sin styrka, ett nätverk med människor omkring sig förhindrar 

isolering och en borttappad identitet. Kvinnor som stannar hos män som misshandlar är ett 

alltför vanligt fenomen i samhället, även i texterna har kvinnan helt tappat bort den hon är, 

hon känner att hon är i beroendeställning till mannen och tror inte att hon klarar sig utan 

honom. Ensamheten känns svårare att hantera än att stanna kvar. Hon känner att det är bättre 

att ha någon, även om han slår henne ibland, än att vara helt ensam. Här har inte kvinnan stöd 

från andra människor, hon står ensam i sitt val och är rädd för att inte ha någon alls i sitt liv. 

Konstruktionen av den upplevda verklighet tillsammans med de subjektspositioner som finns 

är minst sagt komplicerat, den totala bilden av kvinnan är mångfacetterad, hon är empatisk 

och kärleksfull men kan även vara självisk och elak. Hon är stark och har vänner eller svag 

och ensam.  

 

Resultatet i relation till den tidigare forskningen 
På grund av en avsaknad av forskning kring de kvinnliga artisterna och deras sångtexter hade 

jag för avsikt att komplettera den existerade forskningen som redan fanns. Genom att i min 

tidigare forskningsdel göra ett bredare urval med hiphop i fokus kunde jag skapa en allmän 

bild kring hiphop och inkludera de få kvinnor som fanns med i forskningen. Genom min 

studie hoppades jag kunna lyfta fram den kvinnliga hiphopartistens upplevda verklighet och 

komplettera den existerande forskningen genom att jämföra om och på vilket sätt dessa 

skildringar av verkligheten skiljer sig från den tidigare forskningen. Mitt intresse var att 

jämföra min studie med den existerande forskningen för att se hur språket i texterna användes 

och hur skildringar av verkligheten skiljer sig åt. De teman som jag fann i den tidigare 

forskningen var äkthet och identitet, den inre styrkan, utanförskap och misstro mot 

myndigheter.  

Med äkthet och identitet som tema i den tidigare forskningen kunde jag koppla till 

tolkningsrepertoaren ett oäkta liv i mitt resultat. Här handlar det om att vara sig själv även om 

det går emot strömmen för vad som är inne just för stunden. Det oäkta livet fokuserar mycket 

på utseende och ytlighet något som visar sig även i den tidigare forskningen där studien om 

hur kvinnor representeras i hiphopvideos beskriver det förnedrande sättet som kvinnor 

uppfattade andra kvinnor i dessa videon. Här objektifieras kvinnan, hon är inte en egen 

identitet och person utan tillhör bakgrunden. Subjektspositionerna här är både den falska 

människan och rebellen/den fria människan då den falska människan gör saker för egen 

vinnings skull men samtidigt där livet också fångar in människan och hindrar den från att 

tänka själv.  Rebellen/den fria människan däremot följer inte strömmen, här hyllas 

individualiteten och människan uppmanas att bli fria och det enda sättet att göra detta är att 

hitta det sanna inom oss. Det ideologiska dilemma som jag fann i mitt resultat att förlora sig 
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själv i en relation handlar om en total avsaknad av sig själv och allt som representerar den 

man är. Här har man förlorat sig själv, man tillhör någon annan och känner att man inte klarar 

sig utan den andra. 

Temat den inre styrkan i den tidigare forskningen kunde jag jämföra med 

tolkningsrepertoaren kvinnors styrka då den inre styrkan beskriver hur viktigt det är att känna 

en inre styrka, detta specifikt inom hiphopmusiken då den återspeglar ett liv i storstadsgettot 

där många lever under fattiga förhållanden. I den inre styrkan finns en sund självkänsla och en 

egenmakt att förändra sin livssituation. I tolkningsrepertoaren kvinnors styrka håller kvinnor 

ihop, de är starka och stöttar varandra. I denna del av mitt resultat lyfts kvinnan fram, hon är 

stark och ses som en förebild för alla människor. Här har kvinnans stereotypiska bild ändrats 

från att kvinnor inte kan det män kan, detta i hiphop sammanhang. Kvinnan är minst lika bra 

som männen så länge man tror på sig själv och känner den inre styrkan. Subjektspositionen 

som är relevant i det här sammanhanget är den starka/självständiga kvinnan, hon känner sig 

stark och stöttar andra samtidigt. Hon är stark men samtidigt empatisk och bryr sig om andra, 

hon uppmuntrar till att bibehålla den unikhet och individualitet som en individ representerar. 

Den ideologiska dilemma i detta sammanhang är ensam är stark men även djup kärlek ger 

mening. Här hyllas den starka kvinnan, hon klarar sig själv och är oberoende av andra för sin 

existens. Hon är stark och trygg i sig själv och är hellre ensam än att behöva kompromissa sin 

trygghet och egenstyrka. I djup kärlek som ger mening finns en kärleksfull kvinna som söker 

efter en djup meningsfull kärleksrelation.  

Temat utanförskap och misstro mot myndigheter skildrar livet för så många män och kvinnor 

när de finner att de hamnat utanför en gemenskap. Detta fenomen skildras ofta i 

hiphopmusiken då den visar på de sociala och kulturella skillnader som finns i samhället. 

Misstron mot myndigheter beskriver marginaliserade grupper i samhället och hur de hamnar 

utanför det sociala skyddsnätet som finns. Här ökar misstron om att jämlikhet råder i 

samhället, istället ökar klyftan mellan olika samhällsskikt och i sin tur ökar misstron 

ytterligare. Den tidigare forskningen kunde jag koppla till tolkningsrepertoaren kvinnors 

utsatthet i mitt resultat. Detta tema fokuserar på den utsatthet som kvinnor upplever både i 

sina egna hem men även i storstaden. Här faller kvinnor offer för mäns våld i relationer men 

även den utsatthet som kommer av att leva i fattigdom och beroende av statliga bidrag och 

kommunala bostäder. Subjektspositionen som jag kopplat till dessa teman är den utsatta 

kvinnan, hon är helt maktlös och hamnar då i svåra förhållanden där hon förlorar ännu mer av 

sin självinsikt och egenvärde. Hon känner att hon inte har något att bidra med i samhället och 

känner sig värdelös och oförmögen att ta hand om sig själv. Hon hamnar ofta i en relation 

med en man som fysiskt och psykiskt misshandlar henne. Det ideologiska dilemma som är 

relevant här skildrar en kvinna som blir utsatt i sitt eget hem, maktlös och oförmögen att 

förändra sin livssituation. I ett dåligt förhållande är bättre än inget alls finns en kvinna som 

inte tror att hon klarar att leva utan en man, hon existerar totalt utan ett eget egenvärde och 

känner att det är bättre att ha någon även då han behandlar henne illa, än att inte ha någon alls.  

De skillnader jag reflekterade över var att kvinnorna i min studie fokuserade mer på kärleken 

än samhälleliga och sociala problem i sin konstruktion av verkligheten. Fokus låg snarare på 

en mikronivå där relationer, kärlek och vänskap var signifikant och där de bjöd in lyssnaren 

på ett personligt sätt in i deras livsberättelse genom att sjunga många låtar i jag-form. Temat 

misstro mot myndigheter i den tidigare forskningen fanns inte hos dessa kvinnliga artister 

förutom då i kopplingen till kvinnors utsatthet som då beskrev en kvinnas kamp i samhället 

för överlevnad. Den tidigare forskningen speglade mer de generella orättvisor som finns och 

där marginaliserade grupper inte har samma förutsättningar i samhället. Deras upplevda 

verklighet var på en större skala än kvinnorna i min studie, de beskrev de allmänna problemen 
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i samhället medan kvinnorna fokuserade enbart på kvinnors utsatthet. De kvinnliga artisterna i 

den tidigare forskningen fokuserade på den inre styrkan och utanförskap medans de två 

studierna som gjordes om afroamerikanska kvinnor i hiphopvideos speglade kvinnors kamp 

för äkthet. Min slutsats över mitt eget bidrag till den tidigare forskningen är att den ger en mer 

enhetlig bild av den upplevda verkligheten för kvinnorna just för att jag bara fokuserat på 

kvinnliga artister. I det stora hela så anser jag att det finns många gemensamma nämnare i 

båda studierna men där ytterliga plats finns för framtida forskning kring ämnet. 

 

Reflektioner över teorin 
Genom att använda mig av socialkonstruktionismen anser jag att jag fått fram den 

konstruerade verkligheten i texterna. Jag hade för avsikt att fokusera på effekten av språket 

och dess verkan och inte språket i sig och dess betydelse. Enligt socialkonstruktionismen 

finns det ingen faktisk verklighet utan allt runt omkring oss inklusive oss människor och vår 

identitet bygger på språket. Utan språket finns ingen faktisk verklighet, vi skulle inte förstå 

oss själva och världen utan språket. För en realist som jag ibland kan vara, är detta en ganska 

otrolig känsla. Finns vi inte utan språket? Visst finns vi men allt som vi definierar har vi gjort 

med språket, det är med språket som vi kan förstå och förhålla oss till saker och ting. Hur 

kopplar jag detta nu till mitt resultat? Genom att använda mig av denna teori har jag 

förhoppningsvis lyckats att belysa dessa artisters verklighetskonstruktion. Utan att förstå 

språket och utan att kunna sätta språket i relation till kultur och historisk tid hade jag inte 

kunnat analysera texten på rätt sätt. Med hjälp av socialkonstruktionismen har bilden av dessa 

kvinnors verklighet lyfts fram; utsatthet, olycklig kärlek, att inte kunna vara sig själv, kärlek 

och styrka är de teman eller tolkningsrepertoarer som representerar den verklighet som dessa 

artister ville belysa. Allt detta har konstruerats i den interaktion som funnits mellan individer i 

texten, denna sociala värld finns enbart på grund av dessa sociala processer och det är språket 

som står i centrum. Språket förändrar det sätt vi ser på saker och ting, det märktes tydligt i 

texterna där ord som bitch och nigga som förr i tiden var ett mycket negativt laddat ord har 

blivit vardagsspråk och kan till och med sägas på ett kärleksfullt sätt. Det svåra med denna 

teori är att språket förändras hela tiden och i och med den så förändras världen. 

 

Metodologiska reflektioner 
Genom att använda mig av kritisk diskurspsykologi som metod i min studie hade jag 

möjlighet att analysera hur verkligheten konstrueras i fem kvinnliga hiphopartisters 

musiktexter genom de tolkningsrepertoarer som representerades, de olika subjektspositioner 

som individerna i texterna intog samt vilka ideologiska dilemman som fanns. 

Subjektspositionerna i de flesta texter som jag analyserade karakteriserades av artisterna 

själva. Låtarna sjöngs ofta i jag-form och de använde även sina egna namn i texterna. Detta 

gjorde att texterna blev personliga, jag tyckte att man kunde relatera mer till budskapet i 

texterna och identiteterna blev mer verklighetstrogna. Jag fann flera svårigheter med hur 

urvalet skulle ske. Jag ville försöka få en så stor variation av texter från samma artist som 

möjligt och valde då att ta med debutalbumet från varje artist samt ett annat album som på 

något sätt utmärkte sig. Hos flera av artisterna fanns ett ganska stort tidsspann mellan dessa 

album och jag hoppades i och med det på en större variation av innehållet. Men vad jag fann 

var att alla artister verkade hålla sin egen speciella stil över tid. Många av låtarna fick jag 

dessutom sortera bort på grund av att dessa filer inte gick att öppna så urvalet av låtar i ett 

album blev ganska så slumpmässiga. 
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Analysen blev större och mer omfattande än vad jag hade planerat men jag kände att all 

material var intressant så det var svårt att försöka begränsa antalet sidor. Nigel Edleys kritisk 

diskurspsykologi med dess tre koncept var bra verktyg för att få fram både de återkommande 

teman i det empiriska materialet men viktiga var även subjektspositionerna för min studie, de 

identiteter som jag kunde koppla till ett visst sätt att tala. Språket som utmärkte sig i flera av 

texterna var av det grova slaget. Många av de ord som används idag hade inte varit 

acceptabelt för 50 år sedan. Här ser man tydligt hur kultur och historisk kontext spelar roll när 

det gäller språkets användning och betydelse. Ord som nigga, thugs, bitch och hoe har tidigare 

aldrig kunnat användas i positiv bemärkelse. Det används fritt idag men det känns viktigt att 

påpeka att det beror helt på vem som uttalar dessa ord, en vit man skulle inte bli populär om 

han kallade en afroamerikansk främling för nigga. Men för afroamerikaner verkar det vara 

fullt acceptabelt, speciellt i vänskapskretsar. 

 

Genom att göra ändamålsenliga urval som beskrivs i Michael Quinn Pattons bok Qualitative 

research and evaluation methods 2002 (s.231) sökte jag efter material rik på den information 

jag behövde för att nå den insikt och djupa kunskap om mitt valda område. Jag valde 

intensitetsurval då jag behövde finna rikligt med information hos kvinnliga hiphopartisters 

musiktexter för att kunna få svar på min fråga. De kvinnliga hiphopartister fann jag på 

internetsidan About.com och valde ut de fem mest populära artisterna. Där fann jag även de 

cd skivor som de gett ut, jag valde två skivor vardera och fann dessa musiktexter på 

allthelyrics.com.  

 

För att kunna analysera detta material använde jag mig av de tre begreppen inom kritisk 

diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och ideologiska dilemman. 

Under analysens gång noterade jag alla teman och mönster började sedan gruppera dessa 

under större rubriker för att till slut hitta de mest övergripande tolkningsrepertoarer, 

subjektspositioner och ideologiska dilemman och i texterna. I många texter fann jag flera 

subjektspositioner men valde att fokusera på den som utmärkte sig mest. Det jag fann 

intressant var att i flera texter fanns en man som hade en ganska obetydlig roll, han fanns mest 

i bakgrunden och hade i många fall inte speciellt mycket att säga till om. Det var endast i 

texterna som handlade om våld och förtryck som han fanns mer i förgrunden men även då så 

fokuserades texten på kvinnan och hennes upplevda verklighet. Problemen som uppstod med 

denna metod var just svårigheten att hitta de termer och metaforer som utgjorde 

tolkningsrepertoarerna i texterna. Sångtexter repeterar ju ofta ord i refrängen så en specifik 

text innehöll inte alltid en stor variation av ord. Här fann jag svårigheten att hitta 

tolkningsrepertoarerna vilket inte nödvändigtvis var ett ord som användes ofta. Under 

analysens gång upptäckte jag även svårigheter med att urskilja tolkningsrepertoarerna och 

subjektspositionerna då de flesta texterna sjöngs i jag-form och allt fokuserades runt subjektet.  

 

Egna reflektioner och förslag till framtida forskning 
Att forska och analysera musiktexter har verkligen varit en utmaning. Det har varit mycket 

svårare än vad jag först trott och ibland känts som att jag tagit vatten över huvudet. 

Musiktexter är så mycket mer än bara ord, det existerar en helt ny värld med individer och 

interaktioner. Den förmedlar information om världen, texterna kan vara kontroversiella och 

fungera som en social rörelse. Den kan också vara kärleksfull och förmedla relationer mellan 

individer. Musiktexter kan få människor att skratta eller gråta men den kan också få individer 

att reagera i ilska och hat. Musik är ett mäktigt medium och jag tror att den visst kan förändra 

världen. Nu vill jag återvända till början av min studie där jag ville belysa den påverkan som 

politisk musik har hos ungdomar. Hiphop som social rörelse med fokus på de livsvillkor för 
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de utsatta, fattiga och isolerade i samhället, det är här som många ungdomar för första gången 

får en insikt i det som inte fungerar i samhället. Det var här, i början av min studie, som jag 

med min förförståelse antog att det är just denna skildring av samhället som kommer att 

dominera texterna. Jag antog också att dessa sociala problem kommer att beskrivas på global 

skala med samhället i stort som spelfält. Vad jag har insett efter att ha analyserat allt material 

är att det budskap som kvinnorna ville framföra har inte legat på global nivå utan de har 

fokuserat på nära relationer, vänskap och kärlek samt närliggande problem som våld i nära 

relationer, svek och olycklig kärlek. Den fungerar ändå som ett viktigt medium för ungdomar 

idag men kanske inte på den nivå som jag hade trott. Jag kan bara spekulera i på vilket sätt 

ungdomar idag skulle uppfatta och tolka dessa musiktexter, detta kan vara något för en 

framtida forskning. Främst tänker jag då på den alternativa musikstil som idag är mycket 

politiskt inriktad och använder sin popularitet och för att informera om orättvisor i världen. 

Det är här som sociala problem kan skildras och ungdomars politiska medvetenhet och 

kunskap om världen ökar. Ett annat förslag vore att lyfta fram skillnaden mellan den upplevda 

verkligheten för kvinnliga kontra manliga hiphop artister. Fokus skulle ligga på vad som är 

manligt och kvinnligt och de traditionella roller som faktiskt ännu finns kvar i samhället 

skulle belysas. Samtidigt vore det mycket intressant att kunna jämföra på vilken nivå de 

samhälleliga och sociala problemen skulle belysas av männen, detta efter att min egen studie 

visat att kvinnor fokuserar mer på relationsnära problem och kärlek än problem i stora sociala 

och globala sammanhang.  
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