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Förord 

Denna uppsats är till största del skriven gemensamt av båda författarna. Tillsammans har vi valt 

ut materialet till både teori och tidigare forskning. All text är granskad och bearbetad av bägge 

skribenterna vilket innebär att en särskiljning är svår att göra, men enstaka avsnitt som är indivi-

duellt författade förekommer. Oscar Wärnsten har huvudsakligen stått för tillvägagångsättredo-

görelsen i metodavsnittet medan Philip Malmkvist har tilldelats huvudansvaret för metoddiskuss-

ionen i uppsatsens avslutande del. Angående resultatet analyserade vi källmaterialet tillsammans 

men vi skrev sedan om varsina analysverktyg. Oscar skrev om stereotyper och sexualitet medan 

Philip skrev om makt och heteronormativitet. Dessa texter bearbetades dock sedan tillsammans 

till sin nuvarande utformning.  
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1 Inledning  
Musik är någonting som är viktigt i många människors liv och det är inte orimligt att tänka sig att 

i princip alla människor och kulturer i världen på något vis konsumerar och/eller praktiserar det. 

I dagens samhälle möts vi av musik på en mängd olika plattformar och vi får del av artisternas 

texter genom exempelvis radio, tv, reklam, film, spel, internet och konserter. Vad som är viktigt i 

detta sammanhang är att musiken kan användas på olika sätt. Den kan skapas utan att artisten har 

något speciellt syfte med sin musik mer än att just underhålla. Den kan även ha en djupare inne-

börd med syfte att belysa någonting specifikt eller med ett syfte att påverka andra människor. 

Därför kan man hävda att det är angeläget att studera om musiken som vi lyssnar på används för 

att förmedla någonting till konsumenterna, för att få dem att uppmärksamma någonting speciellt 

eller ta till sig ett budskap som musikern vill att lyssnaren ska reflektera över. Oavsett om artisten 

sedan menar att framföra dessa budskap eller inte påverkar deras texter samhället och hjälper till 

att konstruera normer och värden. Bland dessa normer som konstrueras är vissa kopplade till ge-

nus och vad samhället förväntar sig att de ska intressera sig för. Människan konstruerar sedan 

ofta sig själv som maskulin eller feminin via yttre påtryckningar. Hur människan ska bete sig och 

hur den ska förhålla sig till det motsatta könet ingår i ett naturaliserande av att det finns en natur-

lig skillnad mellan maskulint och feminint. Detta naturaliserande är enligt Connel skadligt för 

barns utbildning, kvinnors rättigheter i arbetslivet och vuxnas känslomässiga relationer.1 Det är 

därmed av vikt att analysera hur detta visar sig i texterna med tanke på dess påverkan i samhället.   

Just hiphopmusiken har stort fokus på texterna, berättande, och budskap samtidigt som det är en 

populär genre som många människor lyssnar på. Det är därmed passande att undersöka detta 

närmre. Då musiken både speglar och påverkar samhället finns det ett utomvetenskapligt intresse 

i att studera hur och om musiken konstruerar könsroller och dylikt, men det är även intressant 

om detta förändrats från när den svenska hiphopscenen byggdes upp till i dag. Att jämföra från 

den nya våg av hiphopartisters texter som kom fram under 2000-talets början till den nya våg från 

20072 som påverkat hiphopen idag kan hjälpa till att svara på den frågan. Vår tidigare forskning 

visar dessutom att kvinnor har varit underrepresenterade på hiphopscenen generellt men att de 

alltmer har börjat ta plats. En aspekt som då kan vara intressant att undersöka är därmed om 

kvinnor har ett annat fokus i sina texter än vad männen har och om innehållet i texterna skiljer 

sig åt.  

                                                        

1 Raewyn Connel Om Genus, Göteborg 2009, s.19 & s.73 
2 Kalle Berggren, Reading rap: feminist interventions in men and masculinity research, Uppsala 2014, s.21 
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Det vetenskapliga intresset för vår studie grundar sig i att en kunskapslucka råder inom forsk-

ningsområdet. Sociologen Kalle Berggren menar att europeisk forskning om hiphopkultur är ma-

ger och att det inte finns mycket forskat i ämnet.3 Det finns via vår sondering av forskningsfältet 

en del forskning om genus, feminism och hiphop från USA men inte mycket som belyser den 

europeiska situationen. Dessutom är även den amerikanska forskningen ofta mer kopplat till etni-

citet och klass än att den belyser frågor passande inom genusforskningen. Det saknas även forsk-

ning på högre nivå i både Sverige och internationellt gällande hiphop och genus. Det inomveten-

skapliga intresset för vår undersökning existerar alltså via en kunskapslucka i forskningen kring 

konstruktion av genus och heteronormativitet i svensk hiphopmusik. Det råder därmed ingen 

motsättning som annars kan motivera en studie utan det är den kunskapslucka som råder i det 

vetenskapliga fältet.4 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vår uppsats syftar att analysera hur könsroller och sexualitet porträtterats och har förändrats i 

kvinnliga och manliga svenska hiphopares låttexter. Utifrån detta har vi konstruerat följande frå-

geställningar: 

• Hur konstrueras manligt och kvinnligt genus i artisternas texter?  

• Hur upprätthålls eller motarbetas heteronormativiteten i artisternas texter? 

• Hur ser en eventuell förändring ut i konstruerandet av genus och heteronormativitet mel-

lan våra två perioder 1999-2002 och 2011-2014?  

• Hur ser en eventuell skillnad ut mellan manliga och kvinnliga artisters låttexter? 

  

                                                        

3 Kalle Berggren, “Degrees of Intersectionality” i Culture bound: Journal of Current Cultural Research, 2013, s.191 
4 Ann-Marie Ekengren & Jonas Hinnfors, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats] , Lund 2012, s.16 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
För att kunna svara på våra frågeställningar behövs ett teoretiskt ramverk. I detta avsnitt kommer 

vi därmed först presentera tidigare forskning följt av vår teori. Vi ämnar inte testa om teorierna 

stämmer utan använder den för att se hur genus och heteronormativitet konstrueras. Vi konstrue-

rar därmed inte teori eller har en teoriutvecklande ansats. Teorin används som ett redskap för att 

utforma analysverktyg som i förlängningen används för att svara på våra frågeställningar.  

2.1 Tidigare forskning 

Vår presenterade forskning kommer primärt handla om genusforskning inom hiphop men även 

röra sig i dess utkanter med forskning relaterad till kön/genus inom andra områden som ger upp-

satsen tyngd. Likt Kalle Berggren menar finns det ytterst lite svensk genusforskning kring just 

hiphop. Sådan genusforskning har primärt förts på andra musikgenrer. Däremot finns det ett in-

ternationellt forskningsfält kring hiphop där framförallt USA ligger i framkant, men även där är 

genus i förhållande till andra områden inom hiphop mindre utforskat.5  

Inom den svenska forskningen av genus inom hiphop sticker Kalle Berggren ut från mängden 

och vi presenterar två artiklar som han författat. Först ut är hans artikel Hip hop feminism in Sweden: 

Intersectionality, feminist critique, and female masculinity. Syftet med artikeln är att undersöka hur kvinn-

liga hiphopartister diskuterar och/eller behandlar ämnen som könsnormer, ras, klass och sexuali-

tet i sina låttexter. Underlaget för artikeln är tolv låttexter från kvinnliga svenska hiphopartister. 

Resultatet Berggren kommer fram till är att man delvis diskuterar skillnader och ojämlikhet be-

träffande klass och ras men att det framförallt är en ojämlikhet mellan könen som lyfts fram i tex-

terna. Berggren menar att man riktar kritik mot hiphopscenen och den manliga dominans och 

sexism som råder där men även emot samhället i stort. De ämnen som tas upp av de kvinnliga 

artisterna är bland annat den manliga dominansen i politiken i samhället, mäns våld mot kvinnor 

samt sexism inom relationer. Utöver det kommer Berggren fram till att det i vissa fall är så att de 

kvinnliga artisterna anammar en slags ”kvinnlig maskulinitet” där man visar upp en slags attityd 

som ”gangster” och hur de skulle agera om de vore män och så vidare. Berggren menar att det 

kan bidra till att synliggöra maskulinitet utanför den manliga kroppen, men nackdelen är enligt 

                                                        

5 Berggren 2013, s.191 & Ronald Weitzer & Kubrin Charis, “Misogyny in Rap Music: A Content Analysis of Preva-
lence and Meanings.” i Men and Masculinities, Washington 2009, s.3 
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honom att det finns en risk att man förstärker de binära motsättningarna mellan maskulinitet och 

femininet.6  

Ytterligare en artikel Berggren författat heter ’No homo’: Straight inoculations and the queering of 

masculinity in Swedish hip hop och handlar om upprätthållandet av hetero- och homosexualitet i 

svensk hiphop. Vad undersökningen visar är att heteronormativitet är norm i avseendet att värl-

den är uppdelad i två kön. Dessutom existerar en åtskillnad mellan det sociala och sexualitet sam-

tidigt som det finns en bevakning kring eventuella överträdelser mellan könen. Berggren presen-

terar dock slutsatsen att det inte är en solklar syn på detta via en förekomst av metaforer för ett 

begär för homosexualitet, samtidigt som det finns kärleksförklaringar för manliga kollegor men 

ett starkt avståndstagande homosexualitet.7 Bilden Berggren presenterar är därmed inte enhetlig 

men han presenterar vissa tendenser. Även om bilden är något spretig är det en heteronormativi-

tet som presenteras vilket vi i vår undersökning även ämnat studera. 

Ser vi till internationell forskning finns det ett antal alster att hänvisa till och ett av dem är Shake it 

baby, shake it: Consumption and the new gender relation in hip-hop av Margaret Hunter. I denna artikel 

analyserar Hunter 41 bästsäljande låtar via deras musikvideo och texter under 2007-2008. Via en 

kvalitativ innehållsanalys framkommer diverse teman och hon menar att den ekonomiska fram-

gången tillsammans med synen på konsumtion och strippklubbskultur har skapat ett nytt förhål-

lande mellan könen baserat på sexuell transaktion. Konsumtionssynen visar sig även i synen på 

användning av svarta kvinnors sexuella tjänster och lyxvaror. Detta synssätt marknadsförs som 

”the rap lifestyle”.8  

Ytterligare en artikel är The adored woman in rap: an analysis of the presence of philogyny in rap music av Tia 

Tyree och Michelle Jones från 2015. I artikeln studerar de hur positiva beskrivningar av kvinnor 

ser ut i hiphop- och rapmusik där fokus ligger på olika former av beundrande eller kärleksuttryck. 

I en hiphopvärld som de beskriver som misogyn försöker de analysera om en motsatt bild går att 

hitta i texterna. Vad de kommer fram till generellt är att just mödrar, sina egna eller till sina barn, 

och kvinnor man haft emotionella band till kan porträtteras i kärleksfulla termer. Dessa kvinnor 

blir ofta även skyddade av rapparen på olika sätt. Dessutom kan mörkhyade rappare beundra 

andra mörkhyade kvinnor, och i vad de kallar en annars maskulin hegemonisk doktrin finns ut-
                                                        

6 Kalle Berggren, ”Hip hop feminism in Sweden: Intersectionality, feminist critique, and female masculinity” i Euro-
pean Journal of Women’s Studies, 2014 
7 Kalle Berggren, ”’No homo’: Straight inoculations and the queering of masculinity in Swedish hip hop” i Norma, 
2012 
8 Margaret Hunter, ”Shake it baby, shake it: Consumption and the new gender relation in hip-hop” i Sociological Per-
spectives March 2011, 2011 
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tryck för homosexualitet och sårbarhet/känslor inom både gangsta rap och övrig rapmusik. De 

avslutar artikeln med att diskutera relationen mellan misogyni och philogyni9 och exemplifierar 

det med liknelsen ”philogyny’s existence in rap music is married to misogyny”.10 Tyree och Jones 

menar att rapmusiken genom åren neutraliserat nervärderandet av kvinnor och det är ofta det i 

samma låt dessa två motsatser samexisterar.11 Hur kvinnor beskrivs i artikeln ser vi som hur ge-

nus konstrueras vilket är det vi ämnar undersöka i vår uppsats.  

Himanee Gupta-Carlson har skrivit en artikel från 2010 kallad Planet B-Girl: Community Building and 

Feminism in Hip-Hop. Artikeln handlar om hur artister försöker att skapa en slags gemenskap, ett 

nätverk, och hur man försöker nå ut med sin musik och sin kultur. Slutsatserna författaren drar i 

sin text är bland annat att det råder en manlig dominans inom branschen men att kvinnorna har 

blivit mer medvetna om detta. Detta har lett till att de kvinnliga artisterna tar mer och mer plats 

på hiphopscenen. Tack vare den ökade medvetenheten bland kvinnorna att de har exkluderats i 

berättandet tidigare så använder de sig av hiphopen för att lyfta fram frågor som de anser vara 

viktiga att berätta om. Gupta-Carlson menar nämligen att de som oftast berättat om olika sam-

hällsproblem har varit män. Dessa män har genom hiphopen belyst orättvisor av exempelvis 

ekonomisk karaktär eller baserade på etnicitet. Vad som har gjorts är dock att man i stor grad ute-

lämnat kvinnorna i dessa berättelser och därför har nu de kvinnliga artisterna börjat ta alltmer 

plats för att belysa det de själva anser är viktigt.12  

I Oppositional Consciouness within an oppositional realm: The case of feminism and womanism in rap and hip 

hop 1976-2004 av Layli Phillips, Kerri Reddick-Morgan och Dionne Patricia Stephens studeras 

kvinnliga rapartisters texter från åren 1976-2004. I undersökningen demonstrerar de hur svarta 

och latinamerikanska kvinnliga rappare har en tvådelad hållning inom hiphop. Den första håll-

ningen har tillåtit dessa kvinnor genom hiphop att kritisera den sexism som de utsatts för från 

män av samma etnicitet. Den andra hållningen innebär att de har kunnat uttrycka en solidaritet 

dem emellan mot samhällets rasism, klassificerande och rasbundna sexism. Utifrån detta presen-

terar de tre centrala teser vilka innebär att hiphop har tillåtit feminism och womanism13 på en 

gräsrotsnivå och att kvinnor i hiphop genom deras medverkan på den nivån utökar det diskursiva 
                                                        

9 Philogyni är misogynins motsats vilket innebär en kärlek till kvinnor istället för hat. 
10 Tia Tyree & Michelle Jones, The Adored Woman in Rap: An Analysis of the Presence of Philogyny i Rap Music, 
Women's Studies: An interdisciplinary journal, 2015 s.76 
11 Tyree & Jones 2015, s.54-83 
12 Himanee Gupta-Carlson ”Planet B-Girl: Community Building and Feminism in Hip-Hop” i New Political Science 
32:4 s.515-529, SUNY Empire State College 2010, s 524-529 
13 Womanism är en teori inom feministisk teori som behandlar förtryck av kön och ras hos svarta kvinnor. Janette 
Taylor,”Womanism: A methodologic framework for African American women” i Advances in Nursing Science Vol.21, 
1998, s.53-64. 
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området för feminism och womanism. Dessutom innebär denna utökning att betydelsen för be-

greppen förändras även på högre nivåer, både kulturellt och inom den akademiska världen.14 

Denna artikel behandlar just kvinnor med två olika etniciteter, eller som de skriver raser, och hur 

de figurerar inom hiphop. Den aspekten är inte direkt relevant för vår undersökning men förfat-

tarnas resultat menar vi ändå vara av intresse för vår undersökning.  

Ronald Weitzer och Charis E. Kubrin har skrivit en artikel där de redogör för en undersökning 

de gjort där de med hjälp av en innehållsanalys av 403 raplåtar studerar hur kvinnor porträtteras. 

De kommer fram till att porträtteringen av kvinnor i musiken har blivit mer komplex och varie-

rad än vad den var förr. Däremot så förekommer det att vissa karaktärsdrag görs naturligt knutna 

till kvinnor respektive män. Likaså är det inte ovanligt att texterna syftar till att begränsa kvinnors 

roll och ge männen mer makt. Det förekommer även att tydliga skillnader mellan könen målas 

upp där även en slags norm om hur könen ska och inte ska bete sig samt uppträda gentemot 

varandra där kvinnorna får en roll underordnad männen. Det är ovanligt att texter förekommer 

där kvinnor beskrivs som självständiga, trovärdiga, utbildade och professionella. De betonar dock 

att trots att en dryg femtedel av materialet hade inslag av negativ porträttering av kvinnor på nå-

got sätt så är det viktigt att komma ihåg att detta kan bero på olika faktorer såsom annat än att 

artisterna egentligen ser ner på kvinnor. Sådana faktorer menar de kan vara att det är av kommer-

siella syften som att sex säljer eller för att dessa män har en socioekonomisk status som begränsar 

deras möjligheter att lyckas. Då menar de att det enda sättet att vinna respekt kan vara att trycka 

ner kvinnorna.15  

Ifrån detta urval av den tidigare forskning som presenterats finns det flera faktorer som är rele-

vanta och jämförelsebara för vår studie. Berggrens båda artiklar är direkt relaterade till vår upp-

sats via hans slutsatser i exempelvis ’No homo’: Straight inoculations and the queering of masculinity in 

Swedish hip hop angående heteronormativitet. Att kärlek mellan vänner kan förekomma men att 

homosexualitet är direkt förkastligt är klart intressant att diskutera i förhållande till vårt resultat. 

På liknande sätt är syftet i Hip hop feminism in Sweden: Intersectionality, feminist critique, and female 

masculinity liknande vårt då han enbart analyserar kvinnliga artisters texter och där ser vad de anser 

vara viktigt. Dessutom presenterar han slutsatser om hur könsnormer porträtteras och vad detta 

kan leda till.  

                                                        

14 Layli Phillips, Kerri Reddick-Morgan & Dionne Patricia Stephens,”Oppositional Consciouness within an opposit-
ional realm: The case of feminism and womanism in rap and hip hop 1976-200” i Journal of African American History 
Vol. 90 Uppl. 3 2005, 2005, s.253-277 
15 Weitzer & Charis 2009, s.3–29 
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Den internationella forskningen handlar om annan hiphop än den som återfinns i Sverige, som 

då rimligen skiljer sig åt, men det finns fortfarande tendenser i våra presenterade studier som vi 

anser vara betydelsefulla. Vi kan exempelvis via Hunters forskning se om synen på kvinnan från 

män inom hiphop genom dess konsumtionssyn återfinns i vår uppsats. På samma sätt kan vi från 

Tyree och Jones jämföra kvinnors porträttering med vår egen fast ur ett annat fokus än Hunter. 

Här handlar det istället om vad som är positivt ur manliga artisters ögon vilket ur vårt perspektiv 

konstruerar genus, vilket vi studerar. Dessutom diskuterar de homosexualitet samt hur sårbar-

het/känslor uttrycks kan hittas i deras texter på samma sätt som vi kan diskutera från vårt urval. 

I Oppositional Consciouness within an oppositional realm: The case of feminism and womanism in rap and hip 

hop 1976-2004 uttrycker de undersökta kvinnorna tankar om solidaritet men även att de genom 

detta hip hopmedie får en plats att uttrycka tankar om förtryck. På ett liknande sätt menar Gupta-

Carlson i Planet B-Girl: Community Building and Feminism in Hip-Hop att kvinnorna får en allt större 

roll på hiphopscenen i USA och de har en agenda att lyfta fram samhällsproblem där även kvin-

nor figurerar i berättandet och kulturen. I vårt syfte att undersöka hur genus konstrueras samt hur 

en eventuell skillnad mellan kvinnliga och manliga artister rappar ser ut menar vi att dessa artik-

lars slutsatser kan användas. I den användningen ingår även slutligen Weitzers och Kubrins port-

rätteringar av skillnader mellan könen där de diskuterar hur de interagerar med varandra och vilka 

normer som målas upp. 

2.2 Hur genus konstrueras inom genusforskning 

Här nedan presenterar vi vårt övergripande teoriavsnitt med könskonstruktionism och queerteori. 

Först problematiserar vi begreppet kön och genus då diskussionen kring definitionen av begrep-

pen kön och genus är och har varit omdebatterad. Tidigare har det gjorts en åtskillnad mellan be-

greppen och vid användningen av kön så syftade man på de biologiska skillnaderna som finns 

mellan män och kvinnor. Bland dem är det exempelvis det kroppsliga som är i fokus, som de 

olika könsdelarna. När man däremot pratat om genus har forskningen mer syftat på det sociokul-

turella skapandet av manliga och kvinnliga egenskaper som utgörs av normer och beteende. Nu-

mera har dock ett flertal genusteoretiker också börjat se kön som en social och kulturell kon-

struktion vilket därmed gör att det inte finns speciell skillnad mellan kön och genus som be-

grepp.16  

 

                                                        

16 Åsa Carlson, Kön, kropp och konstruktion: en undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön 
och genus, Stockholm 2001, s.17-80 
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2.2.1 Feministisk könskonstruktionism 
En gren inom genusforskningen är den som kallas könskonstruktionism och handlar om hur kön 

konstrueras. Det finns ett antal underteorier inom denna gren som behandlar hur skapandet av 

kön kan ses som en sociokulturell och diskursiv process, alltså att det hela handlar om ett slags 

”görande”.17 Utifrån detta kan man se musiken och populärkulturen i samhället som en del av 

denna process eftersom de bidrar till konstruerandet av könsnormer och dylikt. 

Candace West och Don Zimmermans version av ”doing-gender” går ut på att könet inte är 

någonting en människa har, utan det är någonting man ”gör” när människor interagerar med 

varandra. De inspirerades av den sociologiska inriktningen symbolisk interaktionism och av etnologisk 

metod. Symbolisk interaktionism fokuserar på hur aktörer i den vardagliga interaktionen med 

varandra skapar gemensamma kategoriseringar, och den etnologiska metoden fokuserar på hur 

individer i sina interpersonella aktiviteter hanterar sitt publika uppträdande på ett metodiskt sätt.18 

West och Zimmerman skapar ur detta sin teori om sociokulturell könsidentitet. Personers socio-

kulturella könsidentitet ”görs”, och uppstår i mellanmänskliga interaktioner, och för individen 

innebär det att man konstruerar ett sammanhang och begriplighet i det uppträdande som görs. 

Det är alltså inte någonting som är en förlängning av det biologiska könet som de uttrycker det, 

utan mer en social konstruktion. De förklarar sin teori med hjälp av en fallstudie där en man ge-

nomgår ett könsbyte och efter det sedan måste ”lära” sig hur man ska agera och bete sig som 

kvinna. Hon måste lära sig att ”göra” sitt kvinnliga kön/ sin könsidentitet genom att anpassa sitt 

uppförande så att andra uppfattar det som ett normalt/normativt beteende eller agerande för kö-

net.19 

2.2.2 Queerteori 
Queerteorin som akademisk disciplin växte ut kring 1990 från feministisk teori via verk av Judith 

Butler och Eve Kosofsky. I stora drag fokuserar teorin på förhållandet mellan det heterosexuella 

och homosexuella samtidigt som den ifrågasätter sexuella definitioner och heteronormativa genu-

sidentiteter. Dessa sexualiteter är konstruerade utefter sociala, historiska och geografiska faktorer. 

Detta innebär att en ursprungssexualitet inte eftersöks utan det är den heterokulturella dominan-

sen som förtryckarmekanism som är centralt för teorin.20   

                                                        

17 Nina Lykke, Genusforskning: en guide till feministisk teori, metodologi och skrift, Stockholm 2009, s.62-63 
18 Lykke 2009, s.63 
19 Lykke 2009, s.63-64 
20 Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda, Atlas, Stockholm, 2002, s.63f 
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För att närmare förstå vad heteronormativitet innebär, vars kritik av är en av de mest centrala 

teoretiska ansatserna inom queerteorin, behövs en begreppsförklaring. I sin renaste form innebär 

den antagandet att alla är heterosexuella samt att det är det naturliga sättet att leva. Det betyder 

att man har en binär könsuppfattning21 och förutsätter en hegemonisk heterosexuell norm.22 He-

gemonin upprätthålls via institutioner, strukturer, relationer och handlingar som tillsammans 

samverkar.23 Samtidigt kan det förklaras ha två bärande principer; 1. uteslutning av avvikelser ur 

normen med dikotomin vi och dem samt 2. assimilering genom införlivandet av avvikelser i nor-

men. Den första principen bygger på att dikotomier, eller motsatspar, konstrueras och strukture-

rar upp tillvaron i två kategorier. Skillnaderna mellan de två motsatsparen vi och dem är i cent-

rum och om vi har en egenskap får dem automatiskt det motsatta. Det råder en antingen-eller-

princip. Den andra principen bygger på att avvikande eller uteslutna grupper ska assimileras in i 

den dominerande kulturen. Kulturen spelar efter egna regler och de assimilerade ska anpassa och 

hävda sig. Detta innebär att den stora gruppen ser sig själva som enhetlig och därmed upprätthål-

ler en kulturell dominans utan hänsyn till egentliga olikheter som råder inom den.24  

En av de stora teoretikerna inom disciplinen är ovan nämnda Judith Butler. Hennes teori, vilket 

kan kallas Butlerism, karakteriseras bland annat av performativitet. Den är idag ofta knutet till 

Butlers version men den används även av andra teoretiker. Tiina Rosenberg diskuterar generellt 

begreppet och menar att fokus ligger på aktivt verksamma processer. Det är den sociala praktiken 

som skapar genus, sexualiteter, etniciteter och övriga sociala kategorier. Hon kopplar dess för-

hållningssätt till den socialkonstruktivistiska idétraditionen25 och hänvisar dess tankar till bland 

annat Michel Foucault, Judith Butler och Eve Kosofsky.26 I Butlers version av performativitetste-

ori ligger fokus på identitetens konstruktion och genuspraktik. I hennes teori väver hon in tankar 

från bland annat John Langshaw Austin och Michel Foucault och menar att genus är upprepande 

talhandlingar som förpassar en individ till ett genus. Genuskonstruktion genom performativitet 

innebär att talhandlingarna återskapar eller skapar det de säger vilket i förlängningen naturaliserar 

normer om genus. Vad som är rätt kontra fel eller naturligt kontra onaturligt skapas då via dessa 

                                                        

21 Binär innebär att en helhet består av två delar, i detta fall män och kvinnor. 
22 Rosenberg 2002, s.100f 
23 Tiina Rosenberg, Könet brinner! Judith Butler. Texter i urval av Tiina Rosenberg, Stockholm 2005, s.10f 
24 Rosenberg 2002, s.100-103 
25 Socialkonstruktivismen har ingen enhetlig definition, ty många teoretiker använder den på olika sätt, men enligt 
Viven Burr har den fyra grundpremisser. Den första handlar om användandet av ett kritiskt förhållningssätt till all för 
givet tagen kunskap medan den andra har utgångspunkt att all kunskap är historiskt och kulturellt specifik vilket in-
nebär ett beroende av tid, plats och sammanhang. Den tredje premissen handlar om att kunskap upprätthålls av soci-
ala processer och den fjärde att kunskap är kopplad till social handling. Burr, Vivien, An introduction to social construct-
ionism, Routledge, London, 1995 
26 Rosenberg 2005, s.14-15 
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varaktiga upprepningar i språket. Performativitet innebär i detta sammanhang att ord utlöser en 

handling, det är inte bara betydelsegivande utan det ger även materiella effekter.27 Butler skriver 

själv i sin bok Genustrubbel att: 

Genus är den upprepande stiliseringen av kroppen, ett antal återkommande handlingar inom en 

ytterst rigid regulativ struktur som med tiden stelnar och kommer att te sig som en substans, en 

naturlig form av varande.28 

 

Hon menar att genusidentiteten är en illusion, den är inte fast eller bör ses som en utgångspunkt 

för olika ageranden. Genus menar hon vara en identitet som skapats genom en stiliserad upprep-

ning av handlingar.29 

Butler har även skrivit om maktordningar gällande sexualitet och har till viss del tagit inspiration 

av Michel Focaults förhållning till ämnet. Liksom honom menar Butler att det under flera hundra 

år förekommit en slags diskursiv reglering av hur människors sexualitet bör vara. Det existerar en 

maktordning där det är det heterosexuella som ses som normalt och som uppmuntras till att re-

produceras i samhället, samtidigt som andra sexualiteter ses som avvikande och därmed inte 

önskvärda att reproducera i det. Detta därför att institutionerna i samhället vill eller försöker kon-

trollera livsprocesser och demografi, och sexualiteten kopplas till reproduktionen. Reproduktion-

en är beroende av sexualiteten och därför är då heterosexualiteten något som man har velat be-

tona som det normala.30 

Den heterosexuella matrisen handlar om en slags hegemoni eller maktordning i samhället gäl-

lande sexualitet, där vissa saker är socialt accepterade medan andra inte är det. Det hela bygger på 

att det existerar så kallade stabila kön för att kropparna som Butler uttrycker det, ska vara begrip-

liga, där det kvinnliga könet är feminint och det manliga maskulint. På så sätt uppstår motsatser 

mellan manligt och kvinnligt och en distinktion könen emellan skapas. För att en hierarki mellan 

könen ska existera och för att den heterosexuella matrisen ska existera behövs alltså tydliga identi-

fierbara kön/genus, det maskulina och det feminina. Butler menar att när detta existerar så hjäl-

per kulturen till att göra kropparna begripliga.31 Tolkningen vi gör är att det innebär att när det 

finns tydliga motsättningar mellan könen, där det blir väl synligt att de är olika så tillskrivs de en 

                                                        

27 Lykke 2009, s.64-66 
28 Butler, Judith, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, Daidalos, Göteborg, 2007, s.88 
29 Butler 2007, s.218-22 
30 Lykke 2009, s 118-119 & Rosenberg 2002, s 70-71 
31 Rosenberg 2002, s.70-71 
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kultur med handlingar och beteende kopplat till dem som gör att de blir begripliga för varandra. 

Butlers poäng är att eftersom det krävs att man tillskriver könen olikheter och behöver skapa 

motsättningar dem mellan för att de ska bli identifierbara, samt att det krävs att man hela tiden 

försöker styra över synen på sexualiteter på heterosexualitet så är uppdelningen inte naturlig utan 

socialt konstruerad. Butler menar att den heterosexuella matrisen krävt massiva stödåtgärder vil-

ket betyder att man använt makt för att hålla kvar den rådande maktordningen mellan könen och 

att det ska finnas ett begär dem mellan. Detta tyder då på att det hela inte kan sägas vara ett na-

turligt varande eftersom man hela tiden gör eller skapar heterosexuella män och kvinnor av män-

niskor.32 

  

                                                        

32 Rosenberg 2002, s.71 
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3 Praktiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna är fastställda och nu återstår de praktiska utgångspunkter vi 

anammat i vår uppsats. I detta avsnitt presenteras därmed vårt urval och dess avgränsningar till-

sammans med källmaterialet. Därefter redogör vi för vårt praktiska tillvägagångssätt med en till-

hörande metoddiskussion för att följas av de analysverktyg vi använt oss utav i uppsatsen.   

3.1 Urval och källmaterial 

I vårt mål att analysera hur konstruktionen av genus och heteronormativitet ser ut och har för-

ändrats i kvinnliga och manliga svenska hiphopares låttexter har det krävts ett antal urval med 

tillhörande avgränsningar. Det urvalskriterium vi först anammade är att endast analysera texter 

som behandlar vårt ämne, det vill säga genus eller heteronormativitet. På så vis blir inte resultatet 

en representativ syn av alla hiphoptexters könskonstruktion men däremot blir de låtar som pri-

märt behandlar vårt ämne analyserade. Vi menar att låttexter som behandlar vårt ämne är mer 

intressanta att analysera än de som inte tar upp det alls. En begränsning som i vetenskapliga 

sammanhang inte är relevant men som i arbeten som denna ändå bör hänvisas till är tidsaspekten, 

och i hänseende till det måste vi avgränsa oss till ett visst antal texter. Att då välja texter som be-

handlar vårt ämne anser vi vara adekvat. Utifrån den aspekten valde vi även att ha sex texter från 

den första perioden och sex texter från den andra perioden. Vi kan därmed inte dra några gene-

rella slutsatser utifrån vår uppsats utan den kan mer ses som en inledande studie inom ämnet. Det 

blir därmed ett ofrånkomligt styrt urval av låttexter ur en större mängd.  

Då vår studie har ett komparativt element medförde det viss problematik kring motiveringen av 

vilka texter som väljs ut. Det komparativa hänvisas till frågeställningarna ”hur ser en eventuell 

förändring ut i konstruerandet av genus och heteronormativitet mellan våra två perioder 1999-

2002 och 2011-2014?” samt ”hur ser en eventuell skillnad ut mellan manliga och kvinnliga artis-

ters låttexter?”. Via vår jämförelse över tid ställs det högre krav på att texterna är representativa 

för sin tidsperiod än det annars skulle göra. Dessutom använder vi oss utav en åtskillnad av artis-

ters biologiska kön och jämför deras texter med varandra. Ett andra urvalskriterium vi utgick 

ifrån är därmed att låttexterna primärt är från stora artister inom sin tidsperiod. Rimligen är det 

de låtar som når ut till flest och som rimligen påverkar mest vilket gör de intressanta att analysera. 

I valet av låttexter var det sedan en trestegsprocess. Vi måste först välja och motivera tidsperiod 

för att sedan välja adekvata artister och sist välja ut vilka låtar som är av intresse. I valet av texter 

från vår första tidsperiod som utspelar sig kring 2000-talets begynnelse utgick vi ifrån Mikrofonkåt 

av Fredrik Strage. I boken som är utgiven 2001 skriver han om svensk hip hop och intervjuar vad 
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han menar vara både dåtidens största svenska hiphopstjärnor och andra viktiga personer inom 

genren.33 Urvalet av artister i vår undersökning är således sådana som figurerar i Mikrofonkåt. Vid 

denna tidpunkt kom en ny våg av rapartister som etablerade sig på scenen, och svenska texter 

hade fått fotfäste i musiken och blivit norm istället för engelska som man huvudsakligen använt 

tidigare.34 Det gör att låttexter från denna period är rimliga att inkludera i analysen då det är eta-

blerade artister som får anses vara representativa för tidsperioden. 

Till vår andra tidsperiod utgick vi ifrån vilka artister som blivit nominerade till P3 Guld inom ka-

tegorin ”Årets hiphop/soul”. Det är radiokanalen P3:s årliga musikpris där lyssnare röstar på sin 

favorit som tillsammans med en jury bestämmer vinnaren.35 För att stärka valet av artister ytterli-

gare använde vi även oss utav de som blivit nominerade till priset Grammis inom en liknande 

kategori kallad ”Årets hiphop/soul”. Grammisnomineringar inom den kategorin är till skillnad 

från P3 Guld inte delvis framröstat av folket utan bara baserat på en jurys åsikter. Grammis är 

Sveriges äldsta musikpris och enligt dem själva den viktigaste.36 Tidsperioden valde vi att sträcka 

sig mellan 2011-2014 och artisterna är valda genom att antingen vara nominerade av både P3 och 

Grammis eller enbart en utav dem. En ny våg av hiphopartister dök upp på den svenska hiphop-

scenen runt 2007 och framåt.37  

Vi anser det vara passande att analysera låtar från de bägge ”vågorna” för att kunna jämföra tex-

terna över tid och detta motiverar de valda tidsperioderna 1999-2002 och 2011-2014. Det skulle 

kunna invändas mot att den andra tidsperioden startar först 2011 och inte 2007 men denna våg 

av nya artister som kom 2007 är fortfarande är de aktuella. Vi vill dessutom ligga så nära i nutid 

som det är möjligt vilket gör att vi anser att avgränsningarna är rimliga. 

I vårt sökande efter låttexter som passar de ovan nämnda urvalskriterierna gjorde vi först en 

översiktlig sökning kring flertalet artister som figurerar inom Mikrofonkåt samt varit nominerade 

av P3 Guld och/eller Grammis under den aktuella tidsperioden. Det nämndes i dessa samman-

hang en stor mängd artister vilket gjorde att en genomsökning av deras tidsenliga och analysvärda 

låtar krävdes. Som vi nämnt ovan valde vi de låtar som på något vis behandlar konstruktion av 

genus och detta gjorde vi genom att läsa och föranalysera de låttexter ifrån de album eller singlar 

som artisterna släppt under tidsperioden. Verktyg i detta sökande var dels musikstreamingtjänsten 

                                                        

33 Fredrik Strage, Mikrofonkåt, Stockholm 2001 
34 Berggren 2014, s.22 
35 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3964&artikel=6008650 hämtad: 2015-05-06 
36 http://grammis.se/om-grammis/ hämtad: 2015-05-06 
37 Berggren 2014, s.22 
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Spotify och dels söktjänsten Google i syftet att hitta låtar och låttexter. Vi lyssnade sedan på lå-

tarna för att säkerställa att texterna stämde överens med musiken. I de fall där texten inte stämde 

helt korrigerade vi det själva, och där språkliga misstag har gjorts av författaren på internet skriver 

vi som det är ämnat att vara. Detta innebär att när vi i resultatet refererar till en låttext är exem-

pelvis särskrivningar och dylikt ändrade så att det stämmer med korrekt svenska. Däremot ändrar 

vi rimligtvis inte talspråk eller slang utan endast uppenbara språkliga misstag. Det är således 

främst artisterna som styrde urvalet av låtar samt sedan vad låtarna behandlade.  

Sammantaget har vi valt följande låtar att analysera: 

Period 1       

Ken Ring – Du & Jag (1999) Feven – Bränn BH:n (2000) 
The Latin Kings – Läppar (2000) Melinda Wrede – Relationsteorin (2001) 
Organism 12 – Hip-hop Horor (2001) Heli – Nu ljuger hon (2002) 
 

Period 2       

Näääk – Var é Guzzarna? (2012)  Silvana Imam – Svär på min mamma (2014) 
Kartellen ft. Lilstar – Gangsterbitch (2011) Linda Pira – Matriarken (2013)  
Labyrint – Fakkin Fin (2011) Lilla Namo – Haffa Guzz (2013) 
 

3.2 Tillvägagångssätt och metoddiskussion 

Vår studie använder sig av en kvalitativ innehållsanalys som grundar sig på analysredskap vi kon-

struerat utifrån vårt teoretiska ramverk. Vår analysmodell bygger på olika forskares tankar om 

kvalitativ analys och innehållsanalys som vi sedan modifierat för att passa vårt ändamål.  

En innehållsanalys kan både vara kvantitativ och kvalitativ. En kvantitativ innehållsanalys innebär 

att texten kvantifieras, vilket betyder att man räknar eller mäter olika företeelser i texten via ex-

empelvis specifika uttryck eller ord. Den kvalitativa skiljer sig mot detta genom att den inte syftar 

att räkna eller mäta, utan mer komplicerade tolkningar krävs och går in mer på djupet i texten.38 

Den kvalitativa aspekten innebär även att materialet analyseras på så sätt att underförstådda bety-

delser kommer till ytan.39  

Göran Bergström och Kristina Boréus skriver om processen i en innehållsanalys och vilka mo-

ment den kan eller bör bestå av. En kvalitativ innehållsanalys innebär först en konstruktion av 
                                                        

38 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 
Lund 2012, s.50 
39 Martyn Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund 2009, s.372 
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analysverktyg som gör att vi kan svara på frågeställningarna efter att ha gjort en övergripande 

granskning av materialet. Detta kan också kallas att man gör en pilotstudie eller provanalys.40 Uti-

från detta fann vi diverse fenomen och teman som tillsammans med det teoretiska ramverket 

hjälper oss att svara på frågeställningarna. Med hjälp av verktygen kan vi sedan analysera materi-

alet mer djupgående för att se hur exempelvis de olika genuskonstruktionerna tilldelas egenskaper 

och därmed se vilka teman som förekommer och därefter placera texterna i större teman eller 

kategorier. Med denna metod menar dock Anders Florén och Henrik Ågren att det finns risk för 

övertolkning av texten, att texter förpassas i olika kategoriseringar de kanske inte bör vara i.41 

Detta är vi medvetna om samtidigt som vi menar att en sådan problematik är svår att lösa i denna 

typ av textanalys. För att undkomma problemet i så hög grad som möjligt härrör vi våra tolkning-

ar till citat i låttexterna. Bergström och Boréus menar vidare att det är viktigt att materialet stän-

digt under processens gång kodas om för att stärka intersubjektiviteten. Är man flera som ge-

nomför studien är det även lämpligt att man kodar samma material för att kontrollera samstäm-

migheten.42 I samstämmighet med dessa tankar kodar vi materialet tillsammans för att i så hög 

grad som möjligt eftersträva en för oss så överensstämmande och genomarbetad analys som det 

går.  

Då vår studie även ingår inom en övergripande hermeneutisk forskningstradition innebär det att 

vi analyserar texterna och letar efter vad som visar sig och sedan finner innebörd i det. Inom 

hermeneutiken söks dock inte efter en evig sanning ty den finns inte, utan det är tolkningen som 

är central. Problematiken med detta ligger i att forskaren är formad av egna förförståelser och 

erfarenheter som påverkar denna tolkning.43 Detta ser vi som svårt att komma runt men det är 

vår tolkning av källmaterialet utifrån våra praktiska och teoretiska utgångspunkter som görs. Det 

går alltså att problematisera reliabiliteten i undersökningen då den bygger på tolkningar. Därav 

fann vi det nödvändigt att skapa analysverktyg utifrån teoretiska aspekter för att kunna visa vad 

det är vi undersöker mer konkret och vad våra tolkningar bygger på. Undersökningens validitet 

kan motiveras vara god eftersom det är konstruktionen av genus och heteronormativitet i svenska 

raplåtar vi vill studera närmre och därmed är det rimligt att då använda sig av just svenska raplåtar 

som material. Med vår metodologi och teori med tidigare forskning försöker vi forma vår förför-

ståelse för att säkerställa en så intersubjektiv ansats som möjligt. Vi ämnar även anamma en ge-

                                                        

40 Bergström & Boreus 2012, s.54-55 
41 Anders Florén & Henrik Ågren, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, Lund 
2006, s.50-51. 
42 Bergström & Boréus 2012, s.56-57 
43 Staffan Selander, Kunskapens villkor: en antologi om vetenskapsteori och samhällsvetenskap, Lund, 1986, s.145f 
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nomskinlighet i vår forskningsprocess och försöker vara tydliga med vårt tillvägagångssätt. Detta 

gör vi bland annat genom att visa exempel och problematisera de urval vi gör samt härröra metod 

ifrån metodböcker. Tolkningarna vi gör ämnar vi även göra så rimliga som det går. Likt i en tve-

tydig textrad ”be my bitch” från en man till en kvinna kan det tolkas både som en kärleksförkla-

ring och som underkastelse. Det rimliga i en sådan tolkning är att kvinnan underställs mannen 

även om det kan röra inom en kontext som kärleksförklaring.  

Likt vi diskuterat under avsnitt 3.1 ämnar vi även att undersöka eventuella förändringar mellan 

tidsperioderna för att se om porträtteringen av genus och heteronormativitet ändrar karaktär. Låt-

texter från tidigt 2000-tal jämförs med låtar från nutida artisters låttexter. I enlighet med Berg-

ström och Boréus tankar kommer vi emellertid inte att först analysera de tidigare texterna för att 

sedan analysera de senare. De menar att det kan bli en systematisk glidning i hur analysen görs 

och att det därför är bättre att blanda ordningen i analysen för att säkerställa att man inte föränd-

rar sitt sätt att granska texterna på.44 Det säkerställer att en jämförelse kan ske utan att en omed-

veten metodologiförändring påverkar vår analys. Dessutom ökar intersubjektiviteten då vi båda 

två tolkar samma material och försöker frångå våra subjektiva upplevelsers påverkan på resultatet. 

3.2.1 Analysverktyg  
Genom våra teoretiska utgångspunkter och i enlighet med vårt metodval har vi konstruerat fyra 

stycken analysverktyg. Det första verktyget utgår ifrån både heteronormativitet och Butlers 

heterosexuella matris. Här söker vi efter fraser som handlar om sexualitet och relationer könen 

emellan och hur man förhåller sig till detta. Det kan exempelvis handla om texter som handlar 

om kärleksförhållanden, att man attraheras av det motsatta könet eller tvärtom sådant som bryter 

mot heteronormen. 

Vårt andra analysverktyg utgår ifrån maktförhållanden mellan vad vi betecknar som man och 

kvinna. Butler talar om makthierarki mellan könen i den heterosexuella matrisen, och att det 

krävs tydliga identifierba genus. Detta analysverktyg ämnar alltså att leta efter innehåll i texterna 

som behandlar hur könen förhåller sig till varandra hierarkiskt, om exempelvis männen menar att 

en kvinna är ”sin”, att kvinnor inte ska ta plats bland männen, men också om innehållet i texterna 

bryter mot detta och utmanar normen. 

Vårt tredje analysverktyg består av konstruktionen av genus genom stereotyper. Detta analysverk-

tyg kopplas till teorierna om det sociokulturella könet och performativitet om att könsidentiteten 

                                                        

44 Bergström & Boréus 2012, s 58 
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är något som aktivt konstrueras genom interaktioner mellan människor. Människor anpassar sitt 

beteende och agerande mot det andra könet efter vad som anses vara normen för det egna könet. 

Mer konkret söker vi efter stereotypa drag som kan kopplas till könen. Dessa skulle kunna vara 

hur man talar om klädsel, skönhetsideal, intressen och vad artisterna väljer att lyfta fram i sina 

texter. Går det eventuellt att se mönster som går att koppla till könen, att männen exempelvis 

behandlar traditionellt maskulina ämnen som våld, vapen, sexuella relationer, att de har en roll 

som bestämmande och beskyddande patriark i familjen medan kvinnorna kanske rappar om äm-

nen som traditionellt ses som feminina likt omhändertagande och med fokus på kärleksrelationer. 

Ur teoriavsnittet om sexualitet finner vi vårt fjärde analysverktyg. Här utgår vi ifrån Butlers tankar 

om att det finns en diskursiv reglering kring hur människors sexualitet ska vara. Den heterosexu-

ella matrisen menar att det finns vissa uttryck av sexualitet som är socialt accepterade medan 

andra inte är det. I låttexterna analyserar vi därmed hur kvinnors och mäns sexualitet uttrycks och 

om det finns några skillnader dem emellan. Det kan visa sig genom exempelvis att kvinnors sexu-

alitet inte har samma förutsättningar som männens, att män rättfärdigar ett flertal sexuella kon-

takter med det motsatta könet medan det för kvinnor ses ner på.  
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4 Analys 
Resultatet från vår undersökning delas nedan in i fyra olika huvudkapitel som alla härrör ifrån 

våra konstruerade analysverktyg. Angående vår frågeställning ”hur konstrueras manligt och 

kvinnligt genus i artisternas texter?” besvaras den framförallt via våra analysverktyg om sexualitet, 

makt och stereotyper. Analysverktyget om heteronormativitet besvarar således framförallt vår 

andra frågeställning ”hur upprätthålls eller motarbetas heteronormativiteten i artisternas texter?”. 

För att få svar på våra två frågeställningar ”hur ser en eventuell förändring ut i konstruerandet av 

genus och heteronormativitet mellan våra två perioder 1999-2002 och 2011-2014?” och ”hur ser 

en eventuell skillnad ut mellan manliga och kvinnliga artisters låttexter?” så behandlas detta under 

respektive kategoris delsammanfattning. Under delsammanfattningen finns även analyser utav 

källmaterialet som vi sedan återknyter till under vårt diskussionsavsnitt.  

4.1 Sexualitet  

Under den första tidsperioden finns det både likheter och skillnader i hur mäns och kvinnors 

sexualitet porträtteras hos de olika artisterna. I Fevens ”Bränn Bh:n” och i Helis ”Nu ljuger hon” 

återfinns det få porträtteringar av manlig och kvinnlig sexualitet men en sådan tolkar vi via 

Fevens textrad ”så släpp tuttar fria, hissa upp Bh:n, häll t-sprit och tänd på”45. Här tolkar vi det 

som att Feven anspelar på hur kvinnor är hämmade i sin sexualitet och behöver frigöra den. Den 

kvinnliga sexualiteten ställs då rimligen i förhållande till hur mäns sexualitet är, vilket då betyder 

att den inte är hämmad på ett liknande vis. På ett liknande tema uttrycker Melinda tankar kring 

den manliga ohämmade sexualiteten i ”Relationsteorin” men är mer tydlig i sina texter. Mannen 

framstår som ohämmad och nästan djurisk via textrader som ”visst killar säger vad som helst när 

dem har stånd”46 och att män ”knullar allt som går att knulla”47. Dessutom finns dynamiken kring 

manlig och kvinnlig sexualitet i ”Relationsteorin” via textraden ”med killar som ringer mig fast 

dem har en tjej och tycker det är helt okej - NO WAY!”48. Även om Melinda inte kan represen-

tera alla kvinnor tolkar vi det som att män är sexuellt frisläppta varelser medan kvinnan ser ner på 

detta beteende. Kvinnan har därmed inte samma beteende.  

När Heli i ”Nu Ljuger hon” anspelar på sexualitet har hon ett tvetydigt budskap. Hennes textrad 

”en manipulativ häxa bjuder män hem till en sexa / tar sin orgasm och kastrerar sen dom med en 

                                                        

45 Feven, Bränn BH:n, 2000, hämtad från: http://www.hiphoptexter.com/text.asp?textid=63 
46 Melinda, Relationsteorin, 2001 hämtad från: http://hiphoptexter.com/text.asp?textid=121 
47 Melinda 2001 
48 Melinda 2001 
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häcksax”49 kan både tolkas som att kvinnan, eller framförallt Heli, är ohämmad. Hon tar sin or-

gasm vilket innebär en diskursiv skillnad mot att få en orgasm vilket kan ses som ohämmat, men 

hon är samtidigt en manipulativ häxa. Den frasen kan dock anspela på att hon sedan kastrerar 

mannen med en häcksax. Eller så är det ett uttryck emot hur man får bete sig som kvinna inom 

normens gränser.  

För våra manliga artister under den första tidsperioden finns det fler dimensioner av sexualitets-

uttryck än hos kvinnorna även om samma tematik återfinns. I Organism 12:s låt ”Hip-Hop Ho-

ror” finns det exempelvis ett flertal uttryck som är direkt nedsättande i synen på kvinnlig sexuali-

tet. Som synonymer till ordet kvinna med denna anspelning på hur en kvinnlig sexualitet bör vara 

finns i texten fnask, äckliga luder, hora, fitta, lilla slyna, groupie. Dessa uttryck används konse-

kvent i hela låten och tillsammans med textrader angående kvinnor som ”stå på minus 2 minuter 

på tiden dom haft utan kille” 50 samt ”som vandringspokalens nya fingeravtryck”51 finns det en 

klart nervärderande ton angående både kvinnor och deras sexualitet.  

Organism 12:s text står dock ut i förhållande till The Latin Kings och Ken Ring via dess nedsät-

tande uttryck, men tematiken kring att sexualitet hos kvinnor och män är olika återfinns även här. 

I både The Latin Kings ”Läppar” och i Ken Rings ”Du & Jag” återkommer temat med mannen 

som ohämmad sexuell varelse. I The Latin Kings text förkommer ett naturaliserande av mannen 

som en sexuell varelse medan det är det motsatta för kvinnan. Detta menar vi kan tolkas fram via 

textraden angående att hon inte vill ha samlag utan bara svarade ja till fika: ”Du svara ja men sa 

jag är en fin flicka”52 samt följande citat: 

när vi kom fram fick jag följa henne hem / tänkte ägget vill ha salt / jag trodde jag fick napp / 

men ägget ville bara ha sällskap till sin trapp / det var ingen vanlig trapp det var Studio Barbarella 

/ om man vill boasta kan man ringa och beställa / ey len skit i det bäst att jag steppar / fick en 

puss på kinden, abo vilka läppar.53 

Utöver detta återfinns vad vi kan tolka som att kvinnor kan ses som nästintill förbruknings-

material. När The Latin Kings säger ”två gussar på beepen och en på mobilen / en hemma i kö-

                                                        

49 Heli, Nu ljuger hon, 2002 hämtad från: http://www.hiphoptexter.com/text.asp?textid=29557 
50 Organism 12, Hip-Hop Horor, 2001 hämtad från: http://hiphoptexter.com/text.asp?textid=127 
51 Organism 12 2001 
52 The Latin Kings, Läppar, 2000 hämtad från: http://www.hiphoptexter.com/text.asp?textid=3198 
53 The Latin Kings 2001 
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ket och två bak i bilen / trött på allihop vill inte ens runka”54 syns detta samtidigt som ohämmad 

manlig sexualitet återigen porträtteras.  

Denna dynamik syns inte lika tydligt i Ken Rings text utan han porträtterar mer en relation han 

har med en kvinna. Låten skildrar detta förhållande där hon är trogen med honom medan han är 

otrogen och när hon på grund av detta lämnar honom inser han sitt misstag och vill ha tillbaka 

henne.55 Den manliga ohämmade sexualiteten och den kvinnliga motsatsen går därmed att utläsa 

mellan raderna. Han porträtterar dock denna sexualitet på olika sätt och man kan hävda att den 

ses ned på via hans ånger över sitt agerande. Oavsett så är det dock såhär könsrollerna framställs.  

Det finns även andra textrader i Ken Rings låt som behandlar uttryck för sexualitet och som visar 

varför hans porträttering inte är lika tydligt enkelriktad som Organism 12 eller The Latin Kings. 

Via textraden ”du leta efter nytt färskt lammkött med ben”56 tolkar vi det som att kvinnan lever 

ut sin sexualitet men han benämner inte eller förmedlar detta som varken bra eller dåligt. Han 

sexualiserar dock på det sättet manskroppen ur hennes perspektiv. Han fortsätter sedan med att 

på samma sätt sexualisera kvinnokroppen vilket man kan se via ”glöm tjej, du var kvinna / det 

hårda i min ficka kunde ej försvinna / jag fantiserade om dig och mig nakna”57 och ”i sängen var 

du skön du red och jag var hästen / för natten är jag din men det är du som står för resten”58. 

Projektionen från tjej till kvinna förmedlas som att det är när kvinnokroppen sexualiseras som 

detta sker.  

För våra kvinnliga artister under andra tidsperiod förekommer det en blandning av både porträt-

teringar av kvinnlig och manlig sexualitet. När Linda Pira i ”Matriarken” uttrycker sina tankar 

finner vi främst att hon sexualiserar kvinnokroppen och anspelar på detta kring sig själv. I hennes 

textrad ”piralyxen tung MC slash video vixen / sexy flow direkt i 110 megapixelkamera”59 ser vi 

tydligt hur sexualiteten anspelas på. Dels har hon ett ”sexy flow” och dels använder hon begrep-

pet ”video vixen”60 i beskrivningen av sig själv. Hon anspelar vidare i texten på sin kvinnliga sex-

ualitet via ”götligan61 vi var alltid värst”62. Detta kan tolkas som normaliserande av denna slags 

                                                        

54 The Latin Kings 2001 
55 Ken Ring, Du & Jag, 1999 hämtad från: http://www.hiphoptexter.com/text.asp?textid=85 
56 Ken Ring 1999 
57 Ken Ring 1999 
58 Ken Ring 1999 
59 Linda Pira, Matriarken, 2013 hämtad från: http://svenskalyrics.se/linda-pira-matriarken/ 
60 Video vixen innebär en ofta mörkhyad kvinna vars enda värde ligger i hennes kropp. Den sexualiserade kroppen 
ämnas sedan visas upp i framförallt musikvideor inom Hip Hop. Stephanie Stevenson, ”Scholarship and Empower-
ment in the Age of the Video Vixen: Promoting Black Adolescent Females’ Academic Success." i McNair Scholars 
Undergraduate Research Journal, 2010, Uppl. 2. S.269-286, 2010. 
61 Göt används här som slang för rumpa. 
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kvinnliga sexualitet då hon anammar de normer som satts på kvinnokroppen och lyfter dem i be-

skrivningen av sig själv. Den kvinnliga sexualiteten framställs därmed som dels i relation av de 

normer som finns inom hiphopvärldens syn på kvinnors kroppar och dels som accepterande av 

det. 

När Silvana Imam i ”Svär på min mamma” adresserar kvinnors sexualitet har hon fokus på att 

kvinnor har en sexualitet och kan hänge sig åt den. Detta ser vi bland annat när hon rappar att: 

”hon sa vi borde leka klädpoker / och jag har redan lite kläder på mig / hon försöker slita blicken 

men det går sådär / ta av dig innan jag kan ta på dig”63. Kvinnans sexualitet framställs här som 

naturlig utan direkta hämningar. Angående denna sexualitet framställer dock Lilla Namo i ”Haffa 

Guzz” det motsatta. I texten där hon utgår ifrån att hon byter kön till man och raggar på tjejer 

uttrycker hon att ”ingen hade stoppat mig, nej, terminator”64. Tillsammans med resten av texten 

tolkar vi det som att hon anspelar på tanken kring manlig ohämmat sexualitet medan det för 

kvinnor finns en motsatt norm. Som kvinna kan man inte ge uttryck för sin sexualitet på samma 

vis som en man kan.  

I Labyrints och Kartellens ft. Lil Stars texter finns det få porträtteringar av manlig och kvinnlig 

sexualitet men de förekommer. Labyrints låt är främst en kärleksförklaring till en kvinna där han 

radar upp diverse egenskaper och dylikt som han uppskattar hos henne. Han menar bland annat 

att hon är ”så sexig att jag dör, lättsam och skön”65 vilket kan tolkas som att sådana egenskaper 

hos en kvinna är önskvärda. Den kvinnliga sexualiteten är positiv när den är lättsam och skön 

vilket kan ses som ett förmedlande av hur den porträtteras i texten. I Kartellens och Lil Stars låt 

”Gangsterbitch” används vid ett fåtal tillfällen nedsättande termer till en kvinna som är relaterade 

till kvinnokroppen, likt ”fitta”. Dessutom porträtterar de kvinnlig sexualitet som negativ när den 

uttrycks i form av att ha flera sexuella partners. Att vara en sådan kvinna som kan förföra män 

ses som farligt; ”du kan förföra vem som helst du e farlig som en fucking snitch / därför baby 

kallar vi dig gangsterbitch”.66 

Användningen av nedsättande ord om kvinnor med ursprung i kvinnokroppen och kvinnors sex-

ualitet återfinns även i ”Var é Guzzarna” av Näääk ft. Abidaz och Chapeee. I beskrivningen av 

                                                                                                                                                                             

62 Linda Pira 2013” 
63 Silvana Imam, Svär på min mamma, 2014 hämtad från: http://genius.com/Silvana-imam-svar-pa-min-mamma-lyrics 
64 Lilla Namo, Haffa Guzz, 2013 hämtad från: http://genius.com/Lilla-namo-haffa-guzz-lyrics 
65 Labyrint, Fakkin fin, 2011 hämtad från: http://www.metrolyrics.com/fakkin-fin-lyrics-labyrint.html 
66 Kartellen ft. Lil Star, Gangsterbitch, 2011 hämtad från: http://www.hiphoptexter.com/text.asp?textid=29557 
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kvinnor används synonymer till prostituerade såsom hoes, orrich67 och fnarre68. Detta tyder på att 

kvinnans sexualitet porträtteras som att den bör vara hämmad. I motsats till detta avbildas den 

manliga sexualiteten som frisläppt och med detta sätts inte något värde på det kvinnliga dito. Det 

visar sig bland annat i ”jag tar på mycket bröst, livet i min hemstad / Abidaz aldrig varit anti-

bazz69”70, ”ey vem fan bryr sig jag vill bara hämta en ny tjej”71 och ”på nån gräsmatta här kanske 

göra min grej / sen knalla där ifrån lämna dig i lugn och ro / tacka dig för dina tjänster vänder 

mig och säger tjo”72.  

Delsammanfattning 

Genom detta analysverktyg kan vi konstatera att det råder en generell bild av kvinnors sexualitet 

som hämmad kontra mäns sexualitet som ohämmad genomgående över de båda tidsperioderna 

samt av både kvinnliga och manliga artister. Det finns dock vissa skillnader och framförallt syns 

detta i jämförelsen mellan könen. Det finns ett obscent språkbruk i förhållande till kvinnan som 

anspelar på en negativ sexualitet och sexualiserad kvinnokropp i både den tidiga och den sena 

perioden som vi inte lika tydligt ser hos kvinnorna. De kvinnliga artisterna beskriver varken män 

eller kvinnor på detta viset, medan männen använder detta språkbruk för enbart kvinnor. Det är 

enbart Linda Pira som uttrycker sådana fraser och anpassar dessa i framställningen av sig själv. 

Hanteringen av kvinnor i texterna grundar sig även ofta i männens syn på kvinnornas sexualitet.  

Under båda perioderna återkom det teman hos de kvinnliga artisterna att försöka naturalisera den 

kvinnliga sexualiteten och inte vilja se den som hämmad. Den synen kan vi inte finna hos de 

manliga artisterna på varken män eller kvinnor. 

4.2 Makt 

När det gäller uttryck för makt inom relationer eller som struktur i samhället har ett flertal av lå-

tarna från den första perioden ett innehåll som i olika grad behandlar ämnet. Fevens låt ”Bränn 

BH:n” är en låt som har kvinnlig frigörelse som centralt tema där maktstrukturer ofta belyses i 

texten. I texten uppmärksammar hon de relationer och strukturer mellan män och kvinnor som 

råder i samhället och att kvinnor och invandrare, eller ”utlänningar” som hon skriver, inte har 

                                                        

67 Slang för orre, som i sig är slang för lösaktig kvinna 
68 Slang för fnask 
69 bazz är slang för att idka samlag 
70 Näääk ft. Abidaz & Chapee, Var é Guzzarna, 2012 hämtad från: 
https://www.musixmatch.com/lyrics/N%C3%A4%C3%A4%C3%A4k-Nimo-feat-Chapee-Abidaz-2/Var-
%C3%89-Guzzarna   
71 Näääk ft. Abidaz & Chapee 2012 
72 Näääk ft. Abidaz & Chapee 2012 
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haft samma förutsättningar som männen. Detta visar sig bland annat när hon uttrycker i texten 

att ”så man går tillbaks till skolan för att få sig en utbildning / för kanske en vidare karriärsan-

ställning men / olika kön – olika lön – för samma jobb / det är en laglig rob”73 och ”jag svär 

man, det råder krig under ytan. /jämlikt? O nej det luktar skit under ytan.”74  

Hon menar också att det är dags att ändra på detta, att det är nya tider och att förändringar ska 

ske. Det ser vi exempelvis med textrader som:  

Startar nya seder man / nya kulturer, där alla brudar leder man / kicka Göran Persson och sätt Mona 

på posten / säg vad ni vill men ingen baxar som Sahlin/ alla sexistsvin ska slaktas, precis som dom ska 

handskas.75 

Förekomsten av maktaspekter i Fevens text handlar alltså om hur hon upplever att samhället är 

orättvist med fördel för männen och att det nu är dags att utmana de rådande makthierarkierna i 

samhället. Hon uppmanar kvinnor att ta mer plats och man kan se uppmaningen i refrängen om 

att bränna bh:n som en synonym till kvinnlig frigörelse. Melindas låt ”Relationsteorin” som hand-

lar om hur hon vill att en man ska vara för att hon ska kunna ha en relation med honom har inte 

mycket innehåll som behandlar hierarki mellan könen. Det förekommer dock till viss del fraser 

som går att tolka som att Melinda menar att man ska vara stark som kvinna och inte vara under-

given mannen i en relation. Även om hennes text inte behandlar samhälleliga strukturer utan mer 

riktar in sig på sin egen relation så påminner ändå de enstaka rader om makt om det budskap 

Feven förmedlade. Hon som kvinna har tidigare befunnit sig i en position gentemot män hon 

haft relationer med där hon är underställd dem hierarkiskt men att det nu är dags för förändring.  

Detta visar sig i textrader som ”vågade aldrig ställa krav, varit svag / ställt upp och varit till lags 

och aldrig fått ett jävla shit tillbaks / men nu e det slut, är han en pajas åker han ut.”76  

Vissa låtar från den första perioden hade inget innehåll som vi kände att vi kunde tolka som ut-

tryck för makt eller hierarkiska relationer och strukturer på något sätt. Helis låt ”Nu ljuger hon” 

samt Ken Rings ”Du och jag” hade inget textmaterial som vi med säkerhet kunde tolka som ut-

tryck för detta. 

Kvinnorna från en första perioden har alltså i de fall makt på något sätt varit aktuellt i texterna 

behandlat det utifrån perspektivet att de rådande maktstrukturerna är negativa och att saker och 

                                                        

73 Feven 2000 
74 Feven 2000 
75 Feven 2000 
76 Melinda 2001 
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ting i samhället måste förändras. I de två låttexter från manliga artister där ämnet är aktuellt har 

det används på ett annat sätt. I Latin Kings ”Läppar” handlar texten om en relation mellan låt-

skrivaren och en kvinna men enstaka uttryck för hierarki mellan män och kvinnor förekommer 

genom raderna om hur en låtskrivare känner vill tjäna snabba pengar och ”därför tvingar han sin 

guzz att gå på gatan”77. Detta bör rimligtvis betyda att mannen tvingade sin flickvän att prostitu-

era sig för att han sedan ska få förtjänsten och är alltså ett tydligt en beskrivning av en maktutöv-

ning på kvinnan från mannens sida. Vidare fortsätter låttexten med att tjejen gjorde slut med sin 

kille och började arbeta som strippdansös, men själva händelsen om att han tvingade henne att 

prostituera sig lämnas okommenterat av textförfattaren. Han varken uttrycker sitt gillande eller 

ogillande över detta, vilket skulle kunna tolkas som att detta är något som är normaliserat i värld 

och att han inte bryr sig om att samhället är sådant.  

Ytterligare ett sätt maktstrukturer används i en text på är motsatt det som de kvinnliga rapparna 

ville förmedla under den första undersökningsperioden. Istället för att kvinnlig frigörelse och 

självständighet uppmuntras så agerar Organism 12 tvärt emot detta i sin text i ”Hip-Hop Horor” 

där raderna istället fokuserar på att trycka ner kvinnor som figurerar i hiphopkulturen och att de 

inte kan eller borde ta plats bland männen. Mycket i texten handlar om att kvinnorna anpassar sig 

till männens intressen och intresserar sig för dessa för att få respekt från männen. Detta kan visa 

sig i textrader som ”går på alla jams som finns för att fjäska för så många som möjligt”78, ”fråga 

om dom hört det här, så börjar dom famla med tapes”79, och ”tror dom är polare med alla rap-

pare men är dagens skämt backstage”.80 Dessa rader tyder på att man tycker att kvinnor försöker 

ställa sig in hos männen men att de ändå inte respekteras. Det är alltså männen som sätter stan-

darden för vad som är värt att kunna något om eller intressera sig för och att kvinnorna får in-

rätta sig efter detta. Ingenstans i texten finns något som tyder på att männen söker respekt från 

kvinnorna, enbart det motsatta. 

 

Ytterligare sätt Organism 12:s text visar en makthierarki könen emellan där kvinnorna är under-

ordnade männen är då Organism 12 rappar om att tjejer inte kan bli lika framgångsrika inom 

branschen och att de inte borde ta plats bland männen utan borde ägna sig åt saker som är mer 

passande för kvinnor.81 Exempel på detta är textraden som ”dansar mest och uttrycker sig mest i 

                                                        

77 The Latin Kings 2000 
78 Organism 12 2001 
79 Organism 12 2001 
80 Organism 12 2001 
81 Organism 12 2001 
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all publik / var realistisk nu, var det nån som trodde brudar kan musik?”.82 Ytterligare ett talande 

exempel på hur kvinnor enligt artistens text inte borde ta plats bland männen är: 

 

okej, brudjävlar, var det vettet eller förståndet ni tappa / helt plötsligt säger horan "Jag är också skit-

grym på att rappa" / visst, och Hitler var indier, fitta va pratar du om? / gud varför? Säg mig varför i 

hela friden skapade du dom? / jag hatar ju dom ni diggar ju egentligen nåt mört eller pop/ ta gör nått 

brudaktikt, gå och färga en t-shirt eller nåt83  

 

De kvinnliga artisternas texter från 2011-2014 aktualiserar makt och hierarkier på ett liknande sätt 

som kvinnorna under den föregående perioden. Silvana Imam rappar likt Feven om hur kvin-

norna ska ta plats i samhället. Fraser och uttryck i texten som visar på detta är bland annat 

”snubbar som försöker jag har gått om er alla”84 som skulle kunna tolkas som att hon visar att 

hon kan ta plats bland männen och även är bättre än dem. Även frasen ”pussy power”85 skulle 

kunna tolkas som en liknelse för kvinnlig styrka som i kontexten i sin tur kan tolkas som en slags 

kvinnlig frigörelse. Det finns också textrader som kan tolkas som att kvinnorna ska förena sig i 

kampen mot patriarkala strukturer. Raden ”all these women run together / these motherfuckers 

was all over me, but I represented”86 kan tolkas som att hon dels menar att kvinnorna styr till-

sammans men också att hon fick utstå tryck från samhället/normer eller liknande men att hon 

stod upp för sina principer. Det förekommer även en textrad som lyder ”vi är Valerie Solanas, vi 

är Gudrun, vi är Alicia Keys”87 där Valerie Solanas är av många sedd som en radikalfeminist som 

förespråkade ett mansfritt samhälle.88 ”Gudrun” kan rimligtvis med hänsyn till kontexten hänvisa 

till Gudrun Schyman som är en av förgrundsgestalterna i det feministiska partiet Feministiskt ini-

tiativ. När Imam då rappar att ”vi är” dessa kvinnor kan det tolkas som att hon vill lyfta fram 

dem som goda förebilder för kvinnor som utmanar patriarkala maktstrukturer i samhället.  

Fler exempel på att denna typ av aktualisering av makthierarkier som förekommer även under 

den andra perioden är då Linda Pira beskriver sig själv som ”queen i rapdynastin89” och som 

                                                        

82 Organism 12 2001 
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84 Silvana Imam 2014 
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”Matriarken”90 som ”tar över tron”.91 Dessa uttryck kan ses som att hon utmanar den vanliga sy-

nen på att männen styr när hon kallar sig för matriark och även det faktum att själva titeln på lå-

ten är Matriarken styrker att hon gör liknelser till hur hon utmanar makthierarkin. 

Även de manliga artisternas mönster i hur makt uttrycks följer till viss del med från den första 

perioden till den senare. I flera av låtarna fann vi inga tydliga uttryck för makt eller hierarkier mel-

lan könen men i Nääks, Chapees och Abidaz låt ”Var é guzzarna?” går det att se att kvinnor ofta 

systematiskt nedvärderas. Detta sker genom en sådan diskurs där man dels nedsättande synony-

mer till kvinnor eller där man talar om kvinnor på ett sätt som målar upp de som att de inte har 

någon egen vilja och antingen får rätta sig efter männen eller borde vara glada över att de får um-

gås med dem. Nedsättande ord där man kallar kvinnor för nedvärderande uttryck är bland annat 

då Nääk kallar dem för ”hoes” och Abidaz dem för ”fnarre”92 och ”orrish”93 vilket är liknelser till 

prostituerade. Liknande mönster i diskursen går även att finna i Organism 12:s texter från den 

första perioden. Att man ser på kvinnor som personer som inte har något att säga till om tolkar vi 

utifrån textraden i refrängen som lyder ”var é guzzarna? / Abidaz har hittat dom / står där utan-

för, kom vi går vi kan splitta dom”.94 Textraden uttrycker att man tar för givet att dessa kvinnor 

vill ha dem och undertonen i raden menar på att männen vill ha sex med dem och kan dela dem 

emellan sig. Detta utan att man reflekterar om kvinnorna vill detta och de ser till sin egen önskan 

och tar för givet att det räcker. En annan textrad som lyder ”det är som min jare tänker, Benim 

fixar fnarre enkelt / dom blir glada när jag tar dom dit alla hänger”95 skulle kunna ses som att 

kvinnorna är tacksamma och glada för att umgås med männen och detta kan ses som ett maktö-

vertag över kvinnorna. 

Delsammanfattning 

Resultatet visar att det förekommer både beskrivningar och uttryck om maktrelationer mellan 

könen och hierarkier dem mellan. Detta sker både på en samhällelig nivå men också på individ-

nivå när männen och kvinnorna rappar om sina egna relationer med det motsatta könet. Även 

om sådana beskrivningar och fraser inte förekommer i allt material som undersöks så går det att 

se att det är liknande mönster som återkommer. När de kvinnliga artisterna behandlar ämnet så är 

man mer mån om att problematisera de strukturer som råder och att det är dags för förändring. 
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Rådande normer måste utmanas och kvinnorna bör ta mer plats. Detta gäller både för period ett 

och för period två. Likaså finns det ett gemensamt mönster i hur männen rappar om sina relat-

ioner med kvinnor men i ett annat syfte. Där råder det motsatta med att kvinnor nedvärderas och 

där patriarkala makthierarkier stärks. Männen visar under båda perioderna tendenser till nedsät-

tande uttryck och normaliserar denna diskurs. Ytterligare en skillnad i hur männen och kvinnorna 

behandlar ämnet är att kvinnorna åtminstone mer än männen lyfter upp detta mer medvetet när 

man aktivt påpekar brister och problematiserar hierarkierna. Männen verkar mer aktualisera äm-

net genom en i deras tycke normal diskurs där de inte verkar reflektera särskilt mycket över detta. 

4.3 Heteronormativitet  

När det kommer till hur den heterosexuella matrisen som Butler talade om gestaltas i materialet 

eller om den utmanas i texterna från den första undersökningsperioden så ser den likartad ut. 

Detta gäller både för männens och kvinnornas texter då det är enbart heterosexuella relationer 

som beskrivs. Man reflekterar inte något över alternativa sexualiteter och man nämner enbart 

egenskaper hos det motsatta könet som man attraheras av, likt Melindas textrad ”han ska va pass-

ionerad, omtänksam / det en kvinna vill ha, en riktig man.”.96 Att det är män kvinnor attraheras 

av är något som verkar tas för givet och att det skulle finnas andra preferenser verkar vara uteslu-

tet enligt vad man kan utläsa av texten. Hennes låt handlar om hur män bör vara för att hon som 

kvinna ska vilja ha dem och likaså handlar övriga låtar som tar upp relationer på något sätt vad 

man attraheras av hos en partner. I samtliga fall är det alltså personer av motsatt kön man ut-

trycker ett begär efter eller attraheras av. Exempel på detta är när Ken Ring rappar ”glöm tjej, du 

var kvinna / det hårda i min ficka kunde ej försvinna / jag fantiserade om dig och mig nakna.”97  

Även Heli upprätthåller heteronormen med sin textrad ”tjejer vill bara va vad alla balla killar vill 

ha”.98 Här menar hon således att kvinnor eftersträvar egenskaper som män föredrar och attrahe-

ras av men alltså inte alls vad kvinnor vill att andra kvinnor ska ha.  

Det är först i låttexterna från den senare undersökningsperioden som mönstret ändras och 

heteronormen delvis bryts eller medvetandegörs. Det är dock enbart i två kvinnliga artisters tex-

ter detta förekommer medan de manliga artisternas textinnehåll följer samma spår som den första 

perioden. Männen beskriver bara hur de attraheras av kvinnor och dessa personers egenskaper. 

Även sina egna relationer men också relationer mellan andra personer i texterna består bara av 

heterosexuella relationer och verkar vara så normaliserat för de manliga artisterna att de aldrig 
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reflekterar över andra perspektiv på kärlek och relationer. Denna bild skiljer sig alltså från kvin-

nornas texter där två av tre låtar på något sätt bryter heteronormer eller medvetandegör dem. 

Den tredje låten ”Matriarken” tar inte upp relationer alls, varken hetero- eller homosexuella såd-

ana.  

Däremot så förekommer alltså textrader som bryter mot hur man talat om relationer i texterna i 

både Silvana Imams och Lilla Namos låtar. Lilla Namos låt ”Haffa Guzz” handlar om hur hon 

skulle ha agerat gentemot det kvinnor om hon hade varit man. I texten beskriver hon om hur 

hon hade uppvaktat kvinnor eller som hon uttrycker det; ”haffa guzz”, som också är namnet på 

låten. Haffa guzz är slanguttryck för hur man så kallat ”raggar” på tjejer, hur man uppvaktar dem 

för att inleda en sexuell relation. Visserligen handlar låten om heterosexuella relationer mellan 

henne som man och kvinnor men textraden som ”Om jag var snubbe, hade haffat guzz på hel-

tid”99 samt när hon menar att om hon var en man hade hon gjort detta hela tiden visar på hur 

hon till skillnad från de övriga artisterna som behandlade heterosexuella relationer åtminstone 

visar att hon är medveten om de normer som råder. Enligt raderna kan man tolka det som att 

hon som kvinna inte kan vara attraherad av kvinnor, men om hon däremot skulle ha varit man så 

skulle det hela varit annorlunda. 

Ett tydligt exempel på hur andra sexualiteter än den heterosexuella omnämns sker dock i Silvana 

Imams låt ”Svär på min mamma”. Dels så omnämner hon sig själv som homosexuell med textra-

den ”alltså ärligt jag är inte straight jag är lesbisk walla”.100 Med denna rad så hamnar för första 

gången i undersökningsmaterialet en sexualitet som inte är heteronormativ i centrum. I låten så 

beskriver hon också sexuell attraktion mellan henne och en annan kvinna vilket är första gången 

en homosexuell relation omnämns i materialet genom raderna: 

hon sa vi borde leka klädpoker / och jag har redan lite kläder på mig / hon försöker slita blicken men 

det går sådär / ta av dig innan jag kan ta på dig.101 

Delsammanfattning 

Majoriteten av låtarna hade ett textinnehåll som följde samma mönster gällande hur man beskrev 

relationer. Samtliga låtar under den första perioden mellan 1999-2002 beskrev bara heterosexuella 

relationer mellan könen oavsett om det var mer långvariga relationer eller mer kortvariga sådana 

av sexuell karaktär. Andra sexualiteter belyses aldrig eller kommenteras. Det går alltså inte att ur-
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skilja en skillnad i detta mellan männen och kvinnornas texter. Däremot går det att urskilja en 

förändring i period två från den förra i kvinnornas texter. Under period två medvetandegörs det i 

enstaka fall att det finns andra sexualiteter än den heterosexuella och även att heteronormativite-

ten skapar förutsättningar för vad som är möjligt eller inte för personerna och vad man kan attra-

heras av som exempelvis kvinna. 

De manliga artisternas texter från period två följer samma mönster som de manliga artisternas 

texter från period ett. Det innebär alltså att de enbart rappar om heterosexuella relationer eller 

hur de attraheras av det motsatta könet och detta reflekteras aldrig över eller problematiseras utan 

verkar tas förgivet vara det gällande och normala. 

4.4 Stereotyper 

Utifrån vårt fjärde analysverktyg där vi söker stereotyper finner vi från våra manliga artister under 

den första tidsperioden flera egenskaper som anses önskvärda hos det kvinnliga könet. I Ken 

Rings ”Du & Jag” målar han upp en bild av hur en kvinna bör se ut genom diverse uttryck. Han 

skriver bland annat ”du gick med vackra ben, rumpan puta ut, jag kände igen stilen, jag, hade sett 

dig förut / du hade grymma lår”102 och ”din häck var den fetaste brösten var sköna”. På samma 

vis uttrycker The Latin Kings i ”Läppar” önskvärda attribut hos en kvinna via adjektiven fina 

bröst, fina läppar, mystisk och vacker.103 Även Organism 12 tar upp skönhetsideal som stereotyp 

när han beskriver sin besvikelse över de kvinnor som är i hans närhet genom att säga ”inget mel-

lanting, tjock som fan eller bara knotig”104. Det porträtteras därmed upp en bild av hur en ide-

alkvinna ska se ut.  

Andra varianter på stereotyper och hur man menar att kvinnor ofta underställer sig männen inom 

hiphopkulturen går att se via de många fraser Organism 12 använder. De handlar om att kvinnor 

enbart vill ha relationer med rappare som de tror kommer vara framgångsrika. Det går att bland 

annat se när han rappar att ”dom älskar mig för musiken”105, ”såna där fittor som blir kär i en 

bara för att man kan rappa”106, ”såna som vill ha ett förhållande med en, för dom tror att man ska 

bli känd”107, och ”gnällde för att jag kladda på’na och för att jag var en blek svenne / trodde jag 

skulle få kontrakt och skröt sen för att jag hade smekt henne.”108 På ett sätt skulle man kunna 
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tolka dessa rader som att kvinnorna låter männen ta på dem, att man umgås med dem och dylikt 

eftersom de är kända. Det målas upp en bild av kvinnor som eftersträvar framgång från mannen, 

ett slags patriarkalt familjeförhållande där mannen är försörjare och detta porträtteras negativt.  

Andra slags stereotyper inom familjeförhållanden som målas upp är när Ken Ring rappar ”i 

sängen var du skön du red och jag var hästen / för natten är jag din men det är du som står för 

resten”109. De lever båda ut sin sexualitet men vad som är intressant är att mannen bryr sig inte 

om relationen medan det är kvinnan som är stereotypt intresserad av ett förhållande. På samma 

tema fortsätter Organism 12 och menar att ”kärlek, vadå e du tokig? säg det igen o bli golvad”110. 

Det finns även andra mjuka värden som målas upp som kvinnliga i ”Hip-Hop Horor” via textra-

der angående kvinnor som ”jag hatar ju dom, ni diggar ju egentligen nått mört eller pop”111 och 

”ta gör nåt brudaktigt, gå och färga en t-shirt eller nåt”.112 

Angående de ämnen eller själva budskapet som artisterna behandlar de alla tre relationer till det 

andra könet fast på olika vis. Ken Ring porträtterar en relation till en kvinna som han inte är tro-

gen mot och som sedermera avslutar relationen med honom. Därefter ångrar han sina handlingar 

och vill ha tillbaka henne.113 Därmed bildas en stereotyp av mannen som inte trogen eller som 

intresserad av förhållanden, även om han ångrar sig i slutet. I The Latin Kings ”Läppar är det mer 

texter kring hur de uppskattar en tjej med hennes utseende och hur hon är. En liknande stereotyp 

kring förhållanden och multipla sexuella partners som i Ken Rings låt förekommer även här. I 

Organism 12:s ”Hip-Hop Horor” är det istället det motsatta i fokus. Där rappar han om hur 

kvinnor inte kan eller bör ta plats på en hiphopscen114 vilket därmed även porträtterar det kvinn-

liga genus på ett visst sätt. 

För våra tre kvinnliga artister under den första tidsperioden behandlas de tre artisterna stereoty-

per både olika och olika mycket. I Fevens ”Bränn BH:n” fann vi bara en rimlig tolkning via hen-

nes textrad ”fuck pumps, vi sätter på boots och dundrar”115 vilket är i linje med hennes budskap i 

texten att frångå patriarkala samhällsstrukturer. Oavsett om hon vill frångå tanken med pumps 

sätts en stereotyp med kvinnor och kläder. Normen är sådan men det vill hon förändra.   
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Budskapet i Melindas ”Relationsteorin” är skilt från Fevens och det är även de stereotyper som 

målas upp. I låten rappar hon om hur män bör vara, men tyvärr inte är sådana, vilket tydligt sätter 

stereotyper om manligt genus. Stereotyper som sätts är hur män är fast i machorollen vilket är 

negativt och säger vad som helst när de är upphetsade. Hon porträtterar män som stereotypt all-

tid vilja ha sex via textrader som ”visst killar säger vad som helst när dem har stånd”116 och ”med 

killar som ringer mig fast dem har en tjej och tycker det är helt okej - NO WAY!”117. Hon ut-

trycker även tankar kring hur män stereotypt inte visar känslor och därmed samtidigt bygger upp 

en stereotyp med en kvinnlig egenskap som direkt motsatt. Det visar sig bland annat i raden ”jag 

kräver respekt på alla plan en man som tänker likadant / e spontan vill hålla handen på stan”118 

och ”hur ska han va yo? / Han ska va passionerad omtänksam - det en kvinna vill ha en riktig 

man”119.  

När Heli rappar kommer även hon fram med ett skiljt budskap ifrån de andra. I hennes låt fram-

håller hon främst sig själv som en cool tjej som kommit från ingenstans och nu blivit rik. I texten 

bryter hon mot normen via att vara vad hon själv kallar en bitch. Hon menar att: 

den förbjudna bruden är här, en viktig bitch / bruden som ljuger och svär, strictly bitch / en brud 

slug som en räv, en skicklig bitch / ingen försiktig bitch nä, en riktig bitch / alla kvinnor vill va mej, 

ingen vill va normal / tjejer vill bara va vad alla balla killar vill ha.120 

 

En kvinna är därmed inte som hon beskriver ovan. Kvinnor ljuger inte, svär inte, är sluga eller 

våghalsiga utan är motsatsen till hur Heli beskriver sig själv. Dessutom infinner sig ett intressant 

språkbruk via citatet ”tjejer vill bara va vad alla balla killar vill ha”121 vilket kategoriserar kvinnor i 

ett fack med att bara vara önskvärda killar till lags. 

För den andra tidsperiodens manliga artister behandlas stereotyper kring hur en kvinna ska se ut 

och vara. I ”Var é Guzzarna” av Näääk och Abidaz uttrycker de textraden ”mot den där tjejen 

med stora asset / hon sitter där själv fett fin, fett clean glider fram hey baby”122 vilket bygger ett 

stereotypt skönhetsideal. De fortsätter sedan spinna vidare på temat med en förkärlek av stora 

rumpor i fler textrader vilket tydliggör den bild som porträtteras. Det är också i princip vad hela 
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låten handlar om då de ständigt återkommer till vackra tjejer som de vill idka samlag med. På 

samma tema rappar Labyrint i ”Fakkin Fin” om önskvärda egenskaper via beskrivningar av en 

kvinna som snäll, lättsam, vackra drag, sexig, skön, intelligent, attraktiv och smart.123 Häri ligger 

även en skillnad i porträtteringen av kvinnliga stereotyper då hiphopgruppen Labyrint beskriver 

annat än en kvinnas utseende som Näääk och Abidaz gör. De har även ett annat budskap i sin 

text då den är tillägnad direkt till en tjej och blir en slags kärleksförklaring.  

I ”Gangsterbitch” förmedlar Kartellen och Lil Star inte samma skönhetsideal som Näääk och La-

byrint utan istället framkommer stereotypen om manlig familjeförsörjare fram. Detta visar sig när 

de rappar följande: ”å jag krigade gatan räknade med att göra tid / allt för att sejfa mitt å ditt / å 

trygga våran framtid byggde upp mig, från nada / till fet bostad araba gucci å prada”.124 Detta är 

även vad själva låten handlar om, att han hade en tjej som bara utnyttjade honom för hans pengar 

och sedan lämnade honom. Sedan började hon träffa andra killar vilket tillsammans med det 

andra gav upphov till epitetet ”gangsterbitch”.125  

Labyrint förmedlar även fler stereotyper i sin låt. De diskuterar bland annat hur andra kvinnor är, 

i förhållande till den de är kära i, via ”naturligt vacker, inte falsk som dom andra”126. Detta anty-

der på en stereotyp där kvinnor generellt är falska. Dessutom spär han på en liknande stereotyp 

att kvinnor missunnar varandra och inte är solidariska. Det ser vi även bland annat via: 

 

För du vet vad du gör när du gör vad du gör när du ler och du förför med dina ögon / kan inte hålla 

mig ifrån dig det är som du förtrollat mig, guzzar hatar på dig för det stör dom127 

 

Bildandet av stereotyper för de kvinnliga artisterna i vår undersöknings andra tidsperiod är inte 

lika tydliga eller många som hos de manliga. Gemensamt för Linda Pira och Silvana Imam är 

dock att båda låtarna handlar om att lyfta sig själva som häftiga fast på olika sätt. Linda Pira 

anammar som vi diskuterat under sexualitetsavsnittet det skönhetsideal som sätts på kvinnor och 

lyfter fram det på sig själv. Hon kombinerar dock denna stereotyp med att även lyfta fram andra 

aspekter av sig själv vilket porträtterar en häftig kvinna som både snygg och duktig på sitt jobb.128 

Silvana Imam har å andra sidan inte den skönhetsidealaspekten i sitt förmedlande av sig själv utan 
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rappar mer på temat hur hon är en stjärna. Hon uttrycker bland annat att hon är ”stjärna ingen 

kändis”129 och ”stjärnan ifrån Syrien”130. De båda artisterna kan tolkas bryta normen att framhålla 

sig själva och lyfter fram sig själva som starka kvinnor. Linda Piras låt är även benämnd ”Matriar-

ken” vilket tyder på denna anspelning.  

I andra stereotypframställningar visar Lilla Namo i ”Haffa Guzz” hur ett byte av kön från kvinna 

till man innebär nya möjligheter. Som man är det möjligt uppvakta kvinnor på ett annat sätt än 

kvinnor får uppvakta män vilket hela låten antyder. Det exemplifieras bland annat när hon rappar 

att ”jag är inte snubbe som ba guzz / alltid, heltid, snubbar fett jobbiga”131 vilket porträtterar en 

stereotyp för både män och kvinnor.   

Delsammanfattning 

Ett återkommande tema för de manliga artisterna under de båda tidsperioderna är stereotyper 

kring kvinnliga skönhetsideal. Samtliga manlig artister under vår första period porträtterar kvin-

nors utseende i termer av hur de ska se ut. Det råder dock en skillnad i både frekvens och diskurs 

när vi jämför med den senare periodens porträtterande även om den likstämmig. I den senare 

perioden lyfts det exempelvis även fram andra egenskaper än enbart utseendet i samband med 

hur en önskvärd kvinna ska vara vilket inte var lika tydligt under den första. Detta skönhetsideal 

diskuteras inte av någon av våra kvinnliga artister förutom Linda Pira under den senare perioden 

som anammar dessa ideal och sätter dem på sig själv. Intressant i sammanhanget är att manligt 

utseende inte behandlas alls av varken män eller kvinnor.  

En aspekt som är tämligen genomgående är att både män och kvinnor ser på det andra könet 

som objekt för kärlek eller samlag. När könskonstruktion behandlas i låtarna rappar dock män-

nen främst om det motsatta könet medan kvinnor ofta istället lyfter fram sig själva. Melindas 

”Relationsteorin” och Lilla Namos ”Haffa Guzz” är dock undantag men det finns en tendens att 

män överlag porträtterar det motsatta könet mer än vad kvinnorna gör. Däri finns även en skill-

nad mellan männen och kvinnorna att låtarna behandlar skilda teman. Ingen av kvinnornas texter 

handlar direkt om en person av motsatt kön som man vill ha någon slags relation med som flera 

av männens gör. På samma vis finns det inte bland männen samma tendens att lyfta fram sig 

själva som häftiga eller starka. För båda perioderna är det ett genomgående tema hos kvinnorna 

som inte på samma sätt lyfts fram av männen.  
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En manlig stereotyp bland texterna är att inte bry sig om förhållanden och istället ha samlag med 

flera partners. Män anammar ofta den rollen under båda perioderna medan även kvinnorna 

kommenterar och porträtterar denna mansroll. Intressant är att det samtidigt målas upp en bild 

av män som känslosamma och visar kärlek.  

Några stereotyper som endast figurerar vid enstaka tillfällen återfinns hos Organism 12 från den 

första perioden och Kartellen ft. Lil Star från den andra. Bland dessa porträtterar Kartellen man-

nen som familjeförsörjare medan Organism 12 till stor del till skillnad från övriga ger kvinnor 

flera stereotyper som är nedsättande.   
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5 Jämförande analys 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur könsroller och sexualitet porträtterats 

och förändrats i kvinnliga och manliga svenska hiphopartisters låttexter. Utöver det har vi både 

undersökt om det funnits någon skillnad mellan urvalet låtar under våra två tidsperioder samt om 

det funnits någon skillnad mellan våra manliga och kvinnliga artister. Vårt resultat visar att det 

råder en mångfacetterad bild av hur genus konstrueras medan heteronormativiteten framförallt 

under den första perioden har en likartad upprätthållning. I den andra perioden finns å andra si-

dan vissa tendenser till att det motarbetas. Angående förändringen över tid ser vi inga större 

skillnader mellan tidsperioderna medan vi i jämförelsen mellan manliga och kvinnliga artister kan 

urskilja desto fler. Av syftet konstruerade vi sedan följande frågeställningar: 

• Hur konstrueras manligt och kvinnligt genus i artisternas texter?  

• Hur upprätthålls eller motarbetas heteronormativiteten i artisternas texter? 

• Hur ser en eventuell förändring ut i konstruerandet av genus och heteronormativitet mel-

lan våra två perioder 1999-2002 och 2011-2014  

• Hur ser en eventuell skillnad ut mellan manliga och kvinnliga artisters låttexter? 

Vår teoretiska ansats har gett oss fyra analysverktyg som hjälpt i strävan att svara på våra fråge-

ställningar. Dessa fyra behandlar makt, stereotyper, heteronormativitet och sexualitet. Via analys-

verktygen om makt, stereotyper och sexualitet kan vi besvara vår första frågeställning medan ana-

lysverktyget heteronormativitet besvarar vår andra frågeställning. Analysverktygen har även hjälpt 

oss att besvara våra övriga frågeställningar.  

Utifrån vår undersökning kring hur kvinnor och mäns sexualitet porträtteras i texterna så visade 

det sig att kvinnorna främst porträtterades som hämmade medan männen som ohämmade. Detta 

resultat visade sig figurera under båda tidsperioderna samt att liknande mönster går att finna för 

både manliga och kvinnliga artister. I Hunters forskning visar hon att kvinnor ofta målas upp 

som förbrukningsmaterial inom en konsumtionssyn för män och att förhållanden bygger på att 

man regelbundet har sexuellt umgänge. Hon menar även att män anammar en ”rap lifestyle” där 

användningen av svarta kvinnors sexuella tjänster är i fokus.132 Denna syn på relationer och sex-

ualitet återfinns i vårt undersökta material. När relationer beskrivs är det ofta sexuella attribut 

som åtrås och som relationen byggs på. Att kvinnor även ses som sexobjekt för mannen är både 

en stereotyp som byggs upp samt en porträttering av kvinnan och mannens sexualiteter. Man kan 
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hävda att det är en stereotyp av manligt beteende som upprätthålls då det ofta är sexuella aktivite-

ter som männen väljer att berätta om i sina låtar. Samtidigt så visar även kvinnorna i undersök-

ningen en benägenhet att upprätthålla denna stereotyp av hur en man beter sig sexuellt. Gällande 

porträtteringen av sexualiteter och manlig stereotyp så går det då även med hänvisning till detta 

vidhålla att mannens sexualitet är ohämmad då männen anspelar på ett frisläppt sexliv med ett 

flertal olika partners.  

Denna stereotyp av mansrollen porträtterades även i kvinnornas texter. Kvinnornas sexliv däre-

mot kommenteras knappt av männen eller kvinnorna förutom då männen uttrycker ogillande om 

att kvinnor skulle kunna ha ett liknande sexliv. En slutsats vi kan dra av detta är att denna norm 

som Hunter visat råder i amerikansk hiphop även existerar inom den svenska hiphopscenen. Vårt 

resultat visar även att det finns exempel på kvinnor likt Linda Pira som anammar denna roll eller 

åtminstone sexualiserar sin egen kropp som ett objekt för männen. Samtidigt så kan man påpeka 

att det också finns försök till kvinnor att hävda sin egen sexualitet på ett sätt liknande som män-

nen. Alltså finns det ingen enhetlig bild av hur porträtteringen av sexualiteter sker eftersom detta 

sker på olika sätt. Däremot går det att hävda att det finns en porträttering som är mer förekom-

mande än övriga, nämligen att männens sexualitet målas upp som mer frisläppt och ohämmad än 

kvinnornas. 

En aspekt i samband med detta är den dynamik mellan två poler som finns i den manliga sexuali-

teten. I männens texter förekommer två bilder av hur relationer fungerar. Dels upprätthålls den 

stereotypa bilden av män som ohämmade sexuella varelser med flera partners och dels förekom-

mer det ofta uttryck för längtan till en monogam relation. I exempelvis både The Latin Kings och 

Ken Rings låtar finns uttryck för båda dessa bilder vilket tyder på detta. En slutsats vi kan dra är 

därmed att den ohämmade manliga sexualiteten är porträtterad men är i vissa fall problematise-

rad. 

En av skillnaderna i porträtteringen av sexualitet ligger i bland annat språkbruket som männen 

bara använder angående kvinnors sexualitet. Deras sexualitet ses ned på och kvinnokroppen blir 

sexualiserad av männen. Kvinnorna använder inte den här diskursen för varken män eller kvinnor 

med undantag med Linda Pira som sexualiserar sig själv. Inom analysverktyget om makt visade 

sig även liknande tendenser om ett normaliserande kring nedsättande uttryck för kvinnor. De 

uppmärksammar att denna sexism råder i samhället och kopplar ofta det till vad vi tolkar som 

patriarkala makthierarkier. Vad våra låttexter visar är alltså att männen tenderar till att ha en sex-

istisk diskurs medan flera kvinnor uppmärksammar denna sexism i sin musik. Denna sexism visar 
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Berggren i sin forskning existera från sitt urval av låttexter av kvinnliga artister. Han visar på ett 

resultat där kvinnor börjar ta mer plats och lyfter fram kritik mot den rådande manliga sexismen 

inom samhället, hiphopscenen och relationer.133 Liknande resultat av sin forskning uppvisar Ty-

ree och Jones där de menar att det blivit ett neutraliserat språkbruk kring nedvärderandet av 

kvinnor i raptexter. Dessutom kan både kärlek för en kvinna och detta misogyna språk figurera i 

samma låt vilket ytterligare stärker det faktum att diskursen blivit neutraliserad.134 Vi kan även i 

sammanhanget lyfta upp Phillips et al. slutsats att kvinnor via hiphopen visat på en solidaritet 

kvinnor emellan emot den sexism och rasism som råder. Detta visade sig bland annat i ett kritise-

rande av den manliga sexismen i kvinnornas raptexter.135 Vi kan alltså via undersökningens resul-

tat koppla dessa forskningsresultat till vårt. Likt Berggren och Phillips et al. så kan vi även i vårt 

resultat se att kvinnor medvetet försöker att uppmärksamma sexistiska strukturer i samhället och 

motarbeta en manlig dominans. De försöker uppmana kvinnor i samhället att ta plats bland män-

nen, antingen på ett direkt sätt eller mer subtilt genom att stå upp för sig själva och vara stark 

som person. Samtidigt så kan vi också konstatera att vi kan se liknande resultat som det Tyree 

och Jones kommer fram till. Männen som är verksamma på hiphopscenen, både från den första 

perioden och den andra, använder sig inte sällan av en diskurs där de har neutraliserat ett språk 

där kvinnor nedvärderas. En slutsats vi kan dra är alltså att det finns en tendens till två motsätt-

ningar på den svenska hiphopscenen som existerar sida vid sida. Trots att kvinnliga hiphopartis-

ter kan tolkas vilja få till en förändring i hur hierarkier och sexism äger rum och utspelar sig så 

anammar inte de manliga artisterna detta angreppsätt på problemet. Snarare motarbetar de detta 

försök till att minska sexism och hierarkier, medvetet eller ej, genom att normalisera detta age-

rande. 

Som nämnts så har en stereotyp kring hur män agerar sexuellt förekommit i texterna men även 

andra stereotypa drag som knyts till respektive kön figurerar. Weitzer och Kubrin har i sitt resul-

tat presenterat att det är ovanligt att kvinnor beskrivs som självständiga, trovärdiga, utbildade och 

så vidare.136 Detta stämmer även överens med det resultat som är gällande för vår undersökning. 

Männen beskriver visserligen inte enbart kvinnor i negativ dager men oftast då man beskriver 

kvinnor eller vad som ses som positiva egenskaper hos en kvinna så är det i hög grad utseende-

mässiga attribut som nämns. Enstaka gånger framhåller dock Labyrint positiva egenskaper som 

inte knyts till utseendet. Wetizner och Kubrin kommer också fram till att det finns karaktärsdrag 
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som knyts naturligt till kvinnor och män och hur de ska bete sig, dels rent generellt men också 

specifikt i sitt agerande mot det motsatta könet.137 Vi kan se att det finns stereotypa karaktärsdrag 

kopplade till könen även i de låttexter som är gällande för vår undersökning. Genom texterna 

skapas eller upprätthålls en stereotyp om vad som ses som viktigt eller positivt hos en kvinna från 

männens perspektiv. Ett fokus på att en kvinna ska vara attraktiv råder och stereotypen ligger här 

i vad det är som ses som attraktivt av männen, nämligen stora rumpor, fina bröst och vackra 

drag. En slutsats vi kan dra av detta är alltså att det utifrån utseendet råder stereotyper som knyts 

till könen inom vårt urval av hiphoptexter. Detta verkar även vara ett genomgående tema över 

båda tidsperioderna.  

Ett annat intressant resultat vår undersökning visar är hur och i vilken kontext genuskonstruktion 

äger rum i texterna. När det aktualiseras för männen så är det i huvudsak när de beskriver sin re-

lation till det motsatta könet på något sätt vilket inte sällan är en kärleks- eller sexuell relation. 

Kvinnorna däremot har ett mer varierat aktualiserande av genuskonstruktionen som kan visa sig 

på olika sätt. Dels så kan det förekomma när de rappar om sina egna förhållanden som i Melindas 

låt dels förekommer det också att ämnet blir aktuellt när de vill belysa strukturer i samhället som 

orättvisa maktrelationer, hierarkier mellan könen och sexism likt Silvana Imam och Feven. Detta 

stämmer överens med det som Gupta-Carlson påstår. Hon hävdar att kvinnorna har blivit alltmer 

medvetna om den manliga dominansen som råder inom musikindustrin och att en reaktion från 

kvinnornas håll har varit att man börjat ta mer plats och använder musiken som en plattform för 

att lyfta upp frågor man anser vara viktiga att berätta om.138 Det skiljer sig alltså i på vilka sätt 

ämnet tas upp.  

Något som också är värt att kommentera är på vilket sätt kvinnorna beskriver sig själva i sina tex-

ter. Berggren menar att det sker att kvinnor anammar en slags kvinnlig maskulinitet och där de 

lyfter sig fram sig själva delvis som en slags “gangster”.139 Både Silvana Imam och Heli visar på 

detta men också delvis Linda Pira. Ser man på det här ur ett maktperspektiv så skulle man också 

kunna tolka det som att genom att de framhäver sig själva som framgångsrika, tuffa och starka så 

utmanar de samtidigt hierarkier mellan könen där den manliga dominansen varit rådande. Vi ten-

derar även till att hålla med Berggren i hans resonemang i att synliggörandet av maskulinitet utan-

för den manliga kroppen kan innebära en förstärkning av de binära motsättningarna som existe-
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rar mellan maskulinitet och femininet.140 Det blir en slags dikotomi som bildas genom detta 

anammande av maskulinitet eller femininet som stärker de motsättningar som redan råder dem 

emellan. Att genus konstrueras som två skilda poler delar upp samhället i två delar. Egenskaper 

knyts till biologiskt kön och inte i individuella egenskaper vilket upprätthåller den makthierarki 

mellan könen som flera kvinnliga artister porträtterar i sina låttexter.  

Flera slutsatser som Tyree och Jones presenterade i The Adored Woman in Rap: An Analysis of the 

Presence of Philogyny går även att relatera till vårt resultat. I deras artikel menar de att kvinnor por-

trätteras som beskyddade av mannen.141 Att kvinnan porträtteras som beskyddad av mannen såg 

vi uttryck för i Kartellens låt när de rappar om mannens roll som familjeförsörjare. Där finner vi 

både ett slags bildande av en stereotyp där mannen försörjer kvinnan och en makthierarki könen 

emellan. Detta uttryck finns dock bara ifrån Kartellen vid endast ett tillfälle vilket inte kan resul-

tera i en generell slutsats i att genus porträtteras på detta vis i våra texter. 

Tyree och Jones menar att när det finns uttryck för kärlek i texterna angående det andra könet 

handlar det bara om artisternas mammor, deras barns mammor eller sådana kvinnor de har ett 

emotionellt band med. Tyree och Jones uttrycker även slutsatser att det finns uttryck för både 

känslor, sårbarhet och homosexualitet i rapparnas texter.142 Denna stereotyp kring hur män ser på 

kvinnor upprätthålls tydligt i våra undersökta texter hos våra manliga artister. Det finns ett flertal 

texter där positiva känslor uttrycks för kvinnor de vill ha eller har haft en relation med. För kvin-

nor som inte befinner sig i dessa kategorier har de ofta inget direkt värde för den manliga artisten. 

Däremot ser vi inga uttryck kring hur de manliga artisterna behandlar homosexualitet vilket inne-

bär att vi inte kan relatera till den aspekten av Tyree och Jones forskning. Likt Hunter uttrycker 

det finns det dock även ofta en konsumtionssyn på kvinnor från män143 vilket vi ser även här. 

Dessa kvinnor tillskrivs inte något värde utan kan mer ses som ett slags förbrukningsmaterial i 

sexuella tjänster från männens sida.  

Vårt resultat visar att heteronormativitet upprätthålls genom båda perioderna men att det sker en 

smärre skiftning i den senare. Gemensamt för den första perioden är att det enbart är heterosex-

uella relationer som omnämns. Såväl manliga som kvinnliga artister beskriver sina egna och and-

ras relationer men det är enbart mellan män och kvinnor. Inte heller verkar detta vara något som 

är problematiserat av artisterna utan detta verkar vara något som tas för givet och alltså är nor-
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men. Under andra perioden går det dock att se en förändring i mönstret. Lilla Namo är den enda 

som på något sätt visar en medvetenhet om att det råder en heteronorm som också begränsar 

eller styr vad man kan attraheras av eller vem man kan bli kär i. Silvana Imam är i sin tur den 

enda som uppmärksammar en annan sexualitet än heterosexualitet när hon beskriver sin egen 

läggning. Berggren har i sin forskning presenterat ett resultat som visar att heteronorm är det som 

upprätthålls i hans undersökningsmaterial144 och likt honom kan vi se liknande resultat även om 

en mer nyanserad bild framträder över tid.  

Ytterligare något som är värt att uppmärksamma är att bara för att vi tolkar det som att hetero-

normativiteten upprätthålls i texterna så innebär inte detta automatiskt att det finns uttryck för 

ställningstagande mot exempelvis homosexualitet. Samma sak gäller i Silvana Imams fall där ho-

mosexualitet aktualiseras. Den egna sexualiteten är det enda som berörs och annat lämnas 

okommenterat i vårt urval av låttexter. Det bör också nämnas att en anledning till att resultatet 

ser ut som det gör kan hänga ihop med de tendenser vi tidigare sett kring när och hur genus ak-

tualiseras. I männens fall skedde detta enbart när de rappade om sina egna relationer. Det ägde 

alltså bara rum då de relaterade till sig själva och sina egna liv. Då de manliga artisterna både må-

lar upp sig själva och får antas vara heterosexuella så kan detta med tanke på ovan nämnda möns-

ter vara rimligt att de därmed enbart upprätthåller en heteronorm. Detta kan också Melindas och 

Helis texter förklaras med då även de rappar om heterosexuella relationer. Likadant kan man se 

det som naturligt att homosexualitet behandlas av Silvana Imam som ju är uttalat homosexuell.  

Lilla Namos låt “Haffa Guzz” är alltså den enda som på något sätt problematiserar heteronorma-

tiviteten men samtidigt är heterosexuell. Hon visar som tidigare nämnt att det råder en hetero-

norm i samhället som styr människor och vad som är möjligt och att hon är medveten om den. 

Samtidigt så får man ändå se det som att hon upprätthåller den. Med textrader som ”Om jag var 

snubbe, hade haffat guzz på heltid”145 så menar hon underförstått att man inte kan “haffa guzz” 

om man är kvinna och därmed upprätthåller hon normen. Hade hon däremot sagt exempelvis 

“om jag gillade tjejer, hade haffat guzz hela tiden” hade hon öppnat upp för möjligheten att även 

kvinnor kan attraheras av varandra, men så är alltså inte fallet nu. 

Med vårt resultat och den tidigare forskning vi kunnat relatera till menar vi att hiphop tämligen 

tydligt är en avspegling av det samhälle vi och artisterna verkar i. Vi kan se hur just kvinnorna i 

vår undersökning samt tidigare forskning är de enda som rappar om att frigöra sin sexualitet samt 
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bryta de strukturer som de maktmässigt hålls tillbaka genom. I det patriarkala samhälle vi verkar i 

blir det sådana frågor som lyfts. Att män inte påverkas negativt av rådande makthierarkier mellan 

könen blir därmed ett rimligt antagande då de frågorna aldrig berörs i deras texter. Likt Phillips et 

al. diskuterar blir hiphopen en slags plattform för kvinnor att lyfta de frågor som berör dem.146  

Vi kan konstatera att utifrån vår forskning så råder det en skild porträttering av hur män och 

kvinnor är. Hur porträtteringen är av dessa två genus skiljer sig visserligen något åt men det finns 

en tydlig åtskillnad mellan just två kön. Det knyts egenskaper till maskulinitet respektive feminini-

tet vilket i förlängningen kan innebära en naturalisering av skillnader mellan dessa två motpoler. 

Likt Connel diskuterade är ett naturaliserande skadligt för barns utbildning, kvinnors rättigheter i 

arbetslivet och vuxnas känslomässiga relationer147 vilket sådana processer kan innebära. Dessa 

bilder som byggs upp kan upprätthålla normer vidare ut i samhället och artister som Linda Pira 

kan anspela på normer i beskrivningen av sig själv vilket spär på en sådan naturalisering.  

Vi bör även likt Weitzner och Kubrin problematisera att dessa genuskonstruktioner och upprätt-

hållande av heteronorm inte nödvändigtvis behöver spegla hur artisterna verkligen tycker.148 Ar-

tister är styrda av både kommersiella krafter och socioekonomiska begränsningar kring vad som 

krävs för att lyckas som artist. Att direkt trycka ner kvinnor med nedsättande språkbruk likt Org-

anism 12 kanske bara är en gångbar diskurs bland hans fans och sociokulturella sammanhang. 

Oavsett artisternas kontext är det dock via texterna vi kan se hur genus konstrueras och hetero-

normativitet upprätthålls. Likt en färgblind kan beskriva någonting som gult, utan att det är gult, 

konstrueras det beskrivna föremålet som gult för mottagaren.  

För att kunna svara på undersökningens frågeställningar använde vi oss utav en kvalitativ inne-

hållsanalys där vi konstruerat analysverktyg som hjälpte oss med detta. Valet av metod föll sig 

naturligt när vi undersökte alternativa möjligheter. Då det är text som utgör allt material som ana-

lyserades för att svara på frågeställningarna var en innehållsanalys rimlig att genomföra enligt oss.  

Valet föll på en kvalitativ sådan eftersom vi ville hitta mer djupgående mönster och dylikt i tex-

terna än vad en kvantitativ analys kunnat möjliggöra. Detta kan och bör ha styrt undersökningens 

resultat något och detta har vi också varit medvetna om. Fördelen ligger som sagt i att med en 

kvalitativ analys kan man gå djupare i materialet men samtidigt så tvingades vi att begränsa urvalet 

till ett färre antal låtar. Hade vi istället exempelvis använt oss av en kvantitativ innehållsanalys 
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hade vi kunnat använda oss av ett bredare undersökningsmaterial och därmed hade resultatbilden 

kunnat se annorlunda ut. En kvantitativ analys har dock alltså brister i att vi rimligen skulle missat 

mer ingående mönster och därmed föll valet på en kvalitativ analys istället för en kvantitativ så-

dan. Vi hade även kunnat genomföra en diskursanalys där vi på ett ännu mer djuplodande sätt 

analyserat texten för att exempelvis kunna hitta ord man bygger upp en diskurs kring och detta 

hade kunnat ge ett ännu mer nyansrikt resultat. Detta hade dock sannolikt inneburit att vi tvingats 

avgränsa oss till färre låtar och få ett ännu smalare resultat och därför valdes även en diskursana-

lys bort till förmån för kvantitativ innehållsanalys. 

Urvalet kan vara värt att diskuteras då det påverkat resultatbilden. Vi valde att medvetet analysera 

låtar som hade ett innehåll som på något sätt visade konstruktion av genus. Givetvis finns det 

hundratals låtar inom genren som inte på något sätt har ett innehåll som behandlade ämnet. Där-

emot så visar resultatet hur konstruktionen av genus kan ske när ämnet väl aktualiseras i svensk 

hiphop. Denna undersökning ska ses som en inledande studie och ämnar alltså inte att ge en helt 

övergripande bild i ämnet. 

Eftersom vår strävan var att använda oss av låtar som var representativa för respektive tidsperiod 

och som skulle spegla samtiden valde vi dels att analysera artister som uppmärksammats som 

stora från period ett samt varit nominerade till olika utmärkelser från period två. Därefter grans-

kade vi deras låtar för att hitta sådana som behandlade konstruktionen av genus på något sätt. 

Det bör påpekas för läsaren att det finns en mängd andra låtar från artister inom genren som 

också har ett innehåll som skulle kunna vara intressant för studien men som föll bort på grund av 

att de inte uppfyllde kriterierna. Artisterna ansågs alltså inte vara tillräckligt kända eller fram-

gångsrika för att kunna påstås representera sin samtid. Hade vi haft ett bredare urval skulle där-

med resultatet kunnat se annorlunda ut. 

Ytterligare någonting som kan ha styrt resultatbilden kan vara det faktum att låtarna från den 

första perioden hade ett något fylligare textomfång än de från den senare perioden. Exempelvis 

kunde detta visa sig i att låtar från den första perioden hade tre verser med text medan de nyare 

låtarna hade färre. Det kan även vara så att det i högre grad fanns upprepade tidigare textfraser 

medan de äldre låtarna hade ett mer varierat textinnehåll. Detta betyder att det således fanns en 

aning mer material att analysera från den äldre perioden och då fanns det också mer möjligheter 

att genuskonstruktion förekom. Vi menar dock att detta inte förändrar resultatbilden i så stor 

grad att resultatet inte kan ses som representativt men detta kan ändå vara värt att uppmärk-

samma för läsaren då vi vill vara så transparenta i vårt tillvägagångsätt som möjligt. 
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Våra analysverktyg som styr det vi letar efter i texterna baseras på diverse teoretiska perspektiv på 

genuskonstruktion och heteronormativitet. Detta för att få en vetenskaplig grund för det vi ska 

analysera och för att resultatet och de slutsatser som baseras på det ska kunna hävdas vara rim-

liga. Via detta så kan även den teoretiska ramen hävdas ha styrt resultatet. Hade en annorlunda 

teoretisk ram använts hade eventuellt analysverktygen sett annorlunda ut. Troligtvis hade dock 

hela karaktären på undersökningen ändrats och därmed även syftet vilket hade gett helt andra 

frågeställningar än de som nu råder och vi hade haft en helt annan uppsats. Ändock kan det vara 

värt att påpeka teorins inverkan på undersökningen för läsaren. 

Vår studie ska ses om en inledande studie i ämnet och det finns ett flertal andra intressanta infall-

svinklar som också är givande att undersöka vidare. Som tidigare diskuterats så hade exempelvis 

en diskursanalys kunnat genomföras för att få en ännu djupare bild av konstruktionen av genus. 

En breddning av materialet med flera låtar eller andra artister skulle också kunna ge ett rikare re-

sultat. Eftersom vår undersökning var såpass liten påverkade vårt urval av artister rimligtvis vårt 

resultat vilket skulle motivera att en liknande studie skulle kunna genomföras fast med ett större 

omfång. Andra tidsperioder hade också kunnat undersökas för att se om förändringen över tid 

ger ytterligare resultat. Ytterligare intressanta infallsvinklar inom samma ämne hade varit att ställa 

svenska artisters texter gentemot utländska för att ytterligare jämföra konstruktionen av genus på 

ett internationellt plan. Det hade också varit intressant att jämföra det resultat vi kommer fram till 

med hur konstruktionen av genus ser ut i låttexter från andra genres än hiphop för att se om re-

sultatet vi får fram är någonting unikt för musikgenren eller om resultatbilden är talande för mu-

sikindustrin i stort.  

      * * * 

Avslutningsvis kan vi konstatera att hiphopen kan hävdas ge lyssnaren både en upprätthållning av 

rådande normer och medvetandegör vad normer innebär för samhället. Man kan hävda att hip-

hopen återspeglar en del av samhället som både artisten och lyssnaren lever i och kan ha bety-

delse för hur människor agerar. Att uppmärksamma dessa processer i texterna innebär därmed att 

vi kan förstå samhällets strukturer bättre. Vi kanske inte har fyllt en kunskapslucka men vi är ett 

steg på vägen. 
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