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Sammanfattning
Att musik väcker känslor är nog något som vi alla kan komma överens om. Musiken kan få oss att
skratta, gråta, dansa, ja, alla känslouttryck kan skapas genom den. Och kanske är den ultimata låten
den som får oss att känna allting på en och samma gång, och får oss att vilja lyssna på den om och
om igen. Vissa låtar med tillhörande musikvideos exploderar och får miljoner, för att inte tala om
miljarder, klick. Musiken kan ibland bli mer än bara en låt, och folk kan bli sittandes och diskutera
dess mening i timtal. Låten This is America, med tillhörande musikvideo, är en sådan. Den här
studien redogör för den videons beståndsdelar, hur den anspelar med den nutida politiska
kontexten och vad för eko den har skapat till omvärlden.
För att ta reda på hur videon blivit så populär författade vi en övergripande frågeställning som löd:
“Hur ska vi förstå meningsskapandet i T
 his is America?”. Utifrån vår forskningsöversikt, kunde vi
finna att ett popkulturellt fenomens mångtydighet och öppenhet till tolkning, bäddar för dess
popularitet. Genom historien finns det även fog för att musik som är sprungen ur utanförskap och
som kritiserar samhället, har möjlighet att bli än mer populär. Mot bakgrund av
forskningsöversikten bröt vi ner musikvideon This is America i olika delar för att ta reda på dess
innebörd och djupliggande meningar, allt för att förstå dess popularitet. Videon, tillsammans med
dess låttext, tar upp ämnen såsom vapenfrågan i USA, spåren efter slaveriet och hur mörkhyade
personer fortfarande lever i ett förtryck i landet. Videons enorma popularitet beror förmodligen på
att de tecken och de ämnen som den tar upp berör väldigt många människor. I princip vem som än
tittar på videon kan se något som de känner igen, oavsett om personen är fem år, eller 105. Barnen
känner igen danserna från spelet Fortnite, medan de äldre ser figuren Jim Crow som de associerar
till segregationen i det tidiga 1900-talets USA.
En musikvideo kan säga oss så ohyggligt mycket mer än vad vi, vid första anblick, tror, vilket den
här uppsatsen pekar på. Att skänka en extra blick åt den där musikvideon kan ge en inblick i en
värld som vi annars inte alltid kan se in i. Den kan öppna dörren och ge en samhällsskildring som få
medier skulle kunna presentera.

Nyckelord: polysemi, transmedialt berättande, Childish Gambino, hip hop, musikvideo

Abstract
The fact that music evoke emotions inside us is something that probably all of us are willing to
agree on. Music can make us laugh, cry, dance - every possible expression of emotions can be
created through it. Perhaps may the ultimate song be the one that make us feel all of these emotions
at once, and make us want to listen to it, over and over again. Some songs and music videos blow
up and create millions or even billions of views. At times, music can be more than just a song,
making people want to sit down and discuss its meaning for hours. The song T
 his is America and
its music video is a good example of this phenomenon. The purpose of this study is to explore the
elements of this particular video, how it alludes with the current political context and the
aftermath that have aroused from it.
To explore the reason behind the enormous popularity of this video, we composed a
comprehensive research question, that goes “How are we to understand the meaning in This is
America?”. F
 rom the background of our research summary, we were able to find that the
ambiguousness and the potential of a wide interpretation of a popular cultural phenomenon, is
what lays the ground for its popularity. Through history, it can be said that music, that have been
made from alienation, have a possibility of becoming even more popular. With our research
summary in hand, we broke down the music video This is America into sections, in order to learn
its meaning and signification, and to understand its popularity. The video and its lyrics, brings up
subjects such as gun politics in the United States, the remaining traces of slavery, and how people
of colour still suffer from oppression. The enormous popularity of the video probably comes from
the wide range of subjects and signs that it addresses. Basically anyone who watches it will see
something they recognize, regardless of if the person is five or 105 years old. Children recognize
the dances from the video game Fortnite, while the elder recognize the character Jim Crow, who
they associate with the segregation in the United States in the beginning of the 20th century.
A music video can tell us more than we originally think, which is also what this essay points to. If
given an additional look, a music video might be able to give an insight to a world that is unknown
to us. It may even open the door to provide a portrayal of society that regular media rarely presents.
Key words: P
 olysemy, transmedial storytelling, Childish Gambino, hip hop, music videos.
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1. Inledning och problembeskrivning
I detta avsnitt kommer uppsatsens huvudsakliga kärna presenteras. Först beskrivs
forskningsproblemet, som var det som väckte vårt intresse för ämnet, för att sedan följas av det
syfte och frågeställningar som uppsatsen behandlar.

1.1 Forskningsproblem
När sångaren och skådespelaren Donald Glover, även känd under sitt artistnamn Childish
Gambino, släppte sin låt, This is America, med medföljande musikvideo, slog den ner som en
bomb i medievärlden. Under det första dygnet som musikvideon existerat, tittade över 12 miljoner
människor på videon, som publicerades på den sociala medieplattformen YouTube i maj 2018.
This is America var också den mest klickade av samtliga videor på hela YouTube under de tre första
dagarna som den funnits publicerad (Penrose, 2018). I kommentarsfältet till videon, och i
nyhetsartiklar på nätet, spirar teorier kring vad innehållet i videon betyder och vad dess
betydelsebärande element har för funktion i musikvideon som helhet. I en essä publicerad i World
Literature Today diskuterar poeten Ladan Osman (2018) musikvideon som ett verk som Childish
Gambino använder som en form av tyst argument mot våldet som drabbar mörkhyade i USA.
Vidare spekulerar hon i att videon kan vara ett redskap som Donald Glover använder i syfte att ta
politiskt ansvar och spela ut sin möjlighet att som artist kunna påverka och skapa debatt. I dagens
USA, där en president med samma förnamn som Glover har kritiserats för sina rasistiska
uttalanden, har låten och musikvideon tagit plats som en stark samhällskritisk sådan. Genom
historien har musiken ofta stått upp mot orättvisorna i samhället, och många nya musikgenrer har
bildats ur dem. Från protestsångarna på 30-talet, till hiphopen som exploderade under 90-talet.
Musiken har varit ett sätt för de grupper i samhället, som kanske inte får föra sin talan, att få
beskriva sin samtid och sättet som de lever på. Därför går det att spekulera i om Glover, med sin
video, är en ny typ av protestsångare, med en ny typ av protestsång.
Den tolkning som presenteras i Osmans essä skiljer sig från de tolkningar och beskrivningar vi sett i
nyhetsartiklar och kommentarsfält. Det går alltså att anta att videon är polysemisk, det vill säga att
den kan tolkas på flera olika sätt. John Fiskes (1986) presenterar i sin artikel Television: Polysemy
and Popularity en teori kring polysemi och popularitet inom populärkultur. Teorin beskrivs bland
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annat i relation till hur TV-program måste ha ett visst mått av polysemi för att uppnå popularitet
och intresse. Så videon, som är av polysemiskt slag, där tysta, underliggande argument utgör
videons essens och helhet, innebär i enlighet med Fiske (1986), att fler samhällsgrupper har
möjlighet att förstå och ta till sig dess innehåll. Fiskes teori, i korrelation till det Osman skriver,
antyder att musikvideon som tyst, mångtydigt argument kan nå en stor publik. Likväl som att
videon kan skapa stort intresse och nå ut till en stor publik så kan den, som en form av politiskt
grepp även påverka och skapa debatt i stor skala.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka musikvideons mening, med dess mångtydiga,
underliggande innebörder och anskaffa en större förståelse kring hur musikvideos kan användas
som ett redskap för att skapa debatt och föra en politisk talan.
Huvudfrågeställningen för uppsatsen och som genomsyrar vårt arbete lyder:
-

Hur ska vi förstå meningsskapandet i musikvideon T
 his is America?

Utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv har vi ställt upp fem frågeställningar som besvaras i
analysdelen av den här uppsatsen.
-

Hur skapas mening genom videons textuella innehåll?

-

Hur skapas mening genom videons narrativ i relation till dominerande myter?

-

Vilka andra texter och diskurser bygger musikvideon på?

-

Vilka andra texter baseras på musikvideon?

-

Hur tar T
 his is America form och uttryck i en samhällelig kontext?

1.3 Disposition
Uppsatsen inleder här nedan med ett bakgrundsavsnitt där vi placerar undersökningen i en
kontext. Det följs av avsnittet Teori och tidigare forskning som inbegriper vårt teoretiska ramverk.
Därnäst kommer ett avsnitt som innefattar beskrivningar och redogörelser för vårt val av metod ur
ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Här diskuterar vi också uppsatsens giltighet och etiska
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spörsmål. Därefter presenterar vi vår analys som är strukturerad utifrån Norman Faircloughs
tredimensionella modell av kritisk diskursanalys. Efter presentationen av vår analys följer en
slutsats- och diskussionsdel. Avslutningsvis kommer avsnitten Framtida forskning och
Implikationer för samhället.

2. Bakgrund/Kontextualisering
I följande avsnitt kommer vi presentera den kontext som denna uppsats är skriven i. Det gör vi
genom att presentera en bakgrund som bland annat redogör för protestsånger och hiphopens
historia samt utveckling, Donald Glovers karriär, och så även den nuvarande politiska situationen i
USA.

2.1 Protestsångens historia
Kultur och, kanske framförallt, musik, är känt för att växa fram ur och uppmärksamma
utanförskap och tuffa förhållanden. Det var så bluesen skapades och det var så hiphopen skapades,
och det är det som kännetecknar de båda genrerna (Danaher & Blackwelder, 1993). När bluesen
växte fram i det då än mer segregerade USA, gick somliga av artisterna under epitetet
protestsångare. Det med anledning av innehållet i deras texter och var de kom ifrån. Avsikten att
nyttja musiken som en kanal att föra sin talan genom har alltså under historien inte varit
främmande. Istället kan man hitta flera exempel på när musik som plattform har använts i just det
syftet. Således har fenomenet inte undgått forskare som velat titta närmare på musikens
påverkanskraft i samhällets olika strukturer och skikt.
Som ovan antyder finns det mycket forskning om just protestsångare, så även i relation till deras
betydelse för det amerikanska samhället. Forskningen kan handla om allt från vilken effekt en låt
har haft på ett fenomen (Williams, 2014), om hur kvinnor tagit plats i protestsångarnas värld
(Hobson, 2008), till hur en låt är uppbyggd med text och melodi (Trigg, 2010). Protestsånger har
en historia av att förändra just historien. Bob Dylans låt, Hurricane, behandlade boxaren Rubin
“Hurricane” Carter och hur han blev oskyldigt dömd för ett brott han inte begick. Carter friades
1985, efter att Dylans låt, som släpptes 1975, skapat större debatt i ämnet (Williams, 2014). Och
enligt Hobson (2008) så tog sångerskorna Billie Holiday och Marian Anderson banbrytande steg
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för mörkhyades plats i den amerikanska musiken, och, kanske framför allt, platsen för kvinnor i
allmänhet. Deras mod banade väg för andra, kända sångerskor, som nämnt dem som
inspirationskällor, såsom Nina Simone och Aretha Franklin.
En genomgående trend för musik av protestkaraktär är att den som sjunger inte alltid behöver ha
sett eller upplevt det som den sjunger om. Det här pekar både Williams (2014) och Hobson (2008)
på. De är snarare en röst som tar upp och diskuterar frågor som ingen annan vågar göra. När
jazzmusikern Billie Holiday spelade in låten S trange Fruit, som gör liknelsen vid hängda
mörkhyade personer och rutten frukt, så var hon en av USA:s absolut största sångerskor och hade
en stor framgång i landet. Innan hon hade nått sin stora framgång hade hon inte tagit markant
ställning i frågan, utan det var genom låten Strange Fruit som hon verkligen blev en protestsångare
ut i fingerspetsarna. Och eftersom hon sedan tidigare var en erkänd sångerska i en på 30-talet
etablerad musikgenre, kunde hon nyttja sitt kändisskap till att nå ut med “protesten” till en stor
publik. Låten kom senare, närmare bestämt år 1978, att bli invald i Grammy Hall of Fame
(Wikipedia, 2018).
Förutom de kännetecken kring och i protestsånger består texten ofta av någon form av ironi, att det
enkelt går att lägga till eller byta ut en vers, och att enstaka ord och formuleringar återkommer.
Enligt Trigg (2010) är ordet “change”, förändring, ett ord som finns med i många protestlåtar, och
ordet i sig är bekant för de samhällspolitiskt intresserade. Den tidigare presidenten Barack Obama
använde sig av ordet “change” som ett av sina slagord under presidentkampanjen för valet 2008
(Wikipedia, 2008), vilket tyder på att protestsångarnas rop under mitten av 1900-talet har gett eko
in i vår tid, men att de nu tagit uttryck i andra plattformar och i andra former.

2.2 Protestsång och hiphopens utveckling
Hiphopen har vuxit fram ur sociala förhållanden lika de som beskrivs i tidiga protestsånger. Likaså,
och också därför, skildras och uppmärksammas ofta en verklighet som beskrivs i termer av
utanförskap, i just hiphop. Likheterna mellan dåtidens protestmusik och hiphopens ursprung och
framväxt skänker därav anledning nog att dra en koppling mellan dem.
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Hiphop som genre utgörs, precis som andra musikgenrer, av flera subgenrer, som kännetecknas
olika men som alla har en gemensam bakgrund. Det kan av den anledningen, av somliga, anses
felaktigt att benämna hiphop ur ett generellt perspektiv. Men det är delvis också det faktumet, att
hiphop är så mycket vidare och inbegriper så många fler subgenrer nu än tidigare, som gör genren
så intressant att belysa. Hiphopartister har, precis som genren, utvecklats och tagit nya, större steg
inom populärkulturen. År 2017 blev första gången någonsin som hiphopen blev den största
musikgenren i USA, och gick därmed förbi den långlivade ettan rock (Moore, 2018). I
musikstreamingtjänsten Spotify kan man i dess topplistor se bevis på den utvecklingen. Listorna
domineras av hiphopartister såsom Drake, Post Malone, Kendrick Lamar, The Weeknd, Lil Pump
och Migos. En av år 2018:s största artister, emo-rapparen XXXTENTACION, som blev
ihjälskjuten i juni 2018, har postumt fortsatt vuxit i popularitet och seglat upp som en av årets mest
spelade (Spotify, 2018).
Hiphopen är i dag onekligen starkare och större än någonsin, och möjliggör på så vis för artisterna
inom genren att nå ut till en större publik, och därmed påverka fler och i större skala. Hiphopens
ursprung som en samhällskritisk genre i kombination med dess ökande popularitet utgör en enorm
plattform för dagens protestsångare att göra sin röst hörd. Men hiphop handlar i dag inte i samma
utsträckning om att förmedla och belysa en samhällskritisk bild, och därmed blanda sig i den
politiska debatten. De mest framstående hiphopartisterna kommer mer sällan från bistra
förhållanden i städer som Los Angeles, New York eller Atlanta. Istället representerar nutidens
hiphopartister fler samhällsklasser där man växt upp i bättre förhållanden, vilket visar sig i vad
dagens hiphoplåtar ofta innehåller. Istället för att skildra orättvisor och segregation blir det allt
vanligare att rappa om framgång och rikedom (Wikipedia, 2018). Det här är ett tecken av tiden,
och något som visar sig tydligt på musiktopplistorna, där den nya, mindre samhällskritiska
hiphopen står sig stark och välrepresenterad (Spotify, 2018). När hiphopen började växa fram, i
synnerhet under 90-talet, var det få av artisterna, om ens någon, som växte upp i någon av de högre
samhällsklasserna, som stod för musiken. Då var det artister såsom Tupac och Notorious B.I.G,
båda uppväxta i fattiga områden, som stod i fronten och gav hiphopen sitt kännetecknande mer
protestliknande uttryck (Wikipedia, 2018). Men plattformen kvarstår och möjligheten att påverka
likaså.
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2.3 Kritik mot dagens hiphopartister
Hiphopen växte fram som ett sätt att skildra en verklighet i utanförskap som dåtidens rappare levde
i, ofta i protest mot samhället i stort. Men den vägen har inte hiphopen fortsatt på. DMC, en av tre
deltagare i den legendariska hiphopgruppen Run DMC, gick under 2018 ut och kritiserade
hiphopscenen starkt för vad den har blivit. I en intervju med Double Down News, nämner DMC
att hiphopen har glömt var den kommer ifrån: “Vi skapade hiphopen för att komma undan
gatugäng och knarklangare. För de som säger att det är okej, att allting fungerar inom hiphop, bara
för att det räknas som underhållning, så har de fel. Vill man underhålla kan man bli skådespelare
istället”.
Vidare i intervjun riktade han kritik mot specifika, nutida artister, däribland förgrundsfiguren
Drake. DMC menar på att dagens hiphop behöver artister med Drakes popularitet, men att de
borde göra musik med politisk innebörd. Hiphop handlar inte om att sälja skivor, det handlar om
att försöka göra musik som bidrar till förändring i samhället. Att bära vapen för att det av somliga
inom genren anses coolt, och för att legendarer som Tupac gjorde det, duger inte som anledning.
DMC säger i intervjun att dagens rappare måste förstå varför Tupac bar vapen och inse vilken
insats han gjorde för de svartas rätt i samhället. Och att under tiden som hiphopen fortfarande var
“real”, var alla på den scenen med i samhällsdebatten och förstod vad som var aktuellt. Så fort något
ämne, som berörde dem, dök upp, började de genast att skriva låtar om det. De tog snabbt ställning
och gav sin åsikt på det sättet de kunde. Ett beteende som DMC anser är sällsynt, om än alls
förekommande, i dagens hiphop. (Double Down News, 2018)

2.4 Childish Gambino/Donald Glover
Vi kommer att analysera hiphopartisten Childish Gambinos viralt uppmärksammade låt och
musikvideo T
 his is America. V
 i finner därför anledning att i följande avsnitt presentera Donald
Glover, personen bakom artistnamnet, samt ge utrymme åt regissören till musikvideon, Hiro
Murai.
Multikonstnären Donald Glover, också känd under sitt artistnamn Childish Gambino, föddes den
25 september 1983 och växte upp i Stone Mountain, Georgia. Hans karriär består av allt från att
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regissera TV-serier, framföra och författa ståuppkomik, samt skådespela i flera olika stora
produktioner. Under sitt artistnamn tillika hip hop/R&B-alter ego, Childish Gambino, har han
släppt tre album, flertalet mixtapes och vunnit en Grammy för sin musik. Som skådespelare och
regissör har Donald Glover vunnit såväl en Golden Globe som en Emmy för sin TV-serie A
 tlanta,
samt fått flera nomineringar för sin medverkan som skådespelare i TV-serien Community.
Under sin studietid på New York University medverkade han i komedigruppen Derrick Comedy
som producerade sketcher med komiska inslag på YouTube. Samma medverkan ledde till att han
2006 blev anställd som manusskrivare på 30 Rock, en amerikansk komediserie. Under sin tid på 30
Rock började han producera och skapa musik, vilket i sin tur ledde till att han släppte sin första
mixtape, Sick Boi, då under namnet Childish Gambino, ett namn som tillkom genom en
onlinebaserad slumpgenerator. Året efter musiksläppet, 2009, fick han rollen som Troy Barnes i
komediserien C
 ommunity. Där träffade han på svensken Ludwig Göransson, kompositören till
musiken i serien, och tillsammans började de skapa musik, då till Childish Gambino. Samarbetet
har i skrivande stund utmynnat i totalt tre släppta album, C
 amp, Because the Internet och A
 waken,
My Love!. Där det sistnämnda albumet blev det mest populära med en femteplats på den
amerikanska Billboardlistan (Billboard, 2018).
Under år 2013 skrev Glover ett kontrakt med kanalen FX, där han skulle skapa en ny TV-serie med
musikinslag, den tidigare nämnda Atlanta. I samband med det valde Glover att lämna sin roll i
Community för att fokusera mer på serien. Ett beslut som Glover fick kritik för och som han själv
funderade djupt om på Instagram (Genius, 2013). Men Atlanta s läpptes den 6 september 2016,
och blev en stor hit. Glover fokuserade på TV och film, och har medverkat i filmer såsom S OLO: A
Star Wars Story, T
 he Martian och Spider Man: Homecoming. Men i maj 2018 publicerade Glover
en helt ny låt, utan förvarning. Låten T
 his is America släpptes som en bomb och blev en av de stora
snackisarna på internet. Låten blev hans hittills enda listetta i USA (Billboard, 2018).

2.5 Politiska ställningstaganden
Donald Glover, som själv är mörkhyad, har tidigare uttalat sig kring mörkhyades situation i USA. I
radiostationen 105.1 FM, och programmet Breakfast Club, nämnde Glover de fördomar som
mörkhyade får leva med varje dag i USA och hur människor förväntar sig hur han ska vara. Han
pratade även om att det amerikanska samhället fortfarande inte är inkluderande för samtliga
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människor, och nämnde att efter 400 år vill de (här åsyftar Glover på vita människor) fortfarande
inte släppa in dem i landet (Breakfast Club Power 105.1 FM, 2014/2018). I samma intervju tog
Glover även upp dåvarande president Obama, som han hyllade för att han, som mörkhyad person,
tagit platsen som president. Men han påpekade också att situationen på gatan inte förändrats.
Människor, likt honom själv, blev fortfarande hotade av polisen och enligt honom existerade det
fortfarande ett förtryck.
I sina tidigare låtar finns också beskrivningar av det perspektiv som han själv hade när han växte
upp som en etnisk minoritet i USA. I låtarna Outside o ch H
 old You Down, från hans första album
Camp, berättar han mycket om just utanförskapet och skillnader på möjligheter som ges till vita,
respektive mörkhyade, barn. I H
 old You Down går några av textraderna: “The black experience is
Black and serious. Cause being black, my experience, is no one hearin' us. White kids get to wear
whatever hat they want. When it comes to black kids one size fits all.” (Genius, 2018).
Just ovan nämnt exempel är inte alls unikt, utan många låttexter från Glover har dessa
beskrivningar av utanförskap och sociala förutsättningar. TV-serien Atlanta behandlar samma
ämnen som hans musik stundtals gör. Serien handlar om tre personer, samtliga mörkhyade, som
försöker breaka på hiphop-scenen i Atlanta, Georgia. Serien har, som redan nämnt, blivit hyllad på
många plan. I en intervju med The Guardian, i samband med den andra säsongens “mid-season
break”, gick Glover ut och satte serien i en existerande politisk kontext: “The way I look at it, the
years Obama was in office, and the year after Trump was inaugurated, if you were poor, you really
didn’t see the difference. That stuff really didn’t touch you. We just look at what happens when
someone is really poor, when someone really doesn’t have a stake in any of this. I think half the
reason we are at the place we are at with politics is because so many people do feel that they don’t
have a stake in it”.
-

Vidare har Glover fortsatt diskutera serien, bland annat i en intervju med det svenska magasinet
Café år 2018. Där pekar han, återigen, på hur lite USA faktiskt har förändrats, trots alla löften från
nya presidenten. Serien ska, enligt Glover, skildra utanförskapet och situationen. Utan att avgöra
rent konkret vad Glover röstar på, går det att tyda i hans svar: “I den nya säsongen av Atlanta
tittade vi på vad som händer för dem som lever med detta oerhörda utanförskap, som i sig är en stor
anledning till var vi står politiskt.” (Café, 2018).
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Hiro Murai, personen som varit med och regisserat dels serien Atlanta, men även musikvideon
som vi avser analysera i denna uppsats, har även han uttalat sig kring de båda skapelserna, och vad
för samhällsrelevans de besitter. På frågan om TV-serien och musikvideon är sprungna ur liknande
tankar och att de överlappar varandra, så säger Murai, i en intervju med New York Times, ja: “ I
definitely think so. There’s sort of a world-weariness in both this season and the music video.
They’re both reactions to what’s happening in the world.”
Men utöver Murais citat ovan, är det få kommentarer kring just musikvideon T
 his is America, f rån
deras sida. För att säga inga. Donald Glover har alla valt att inte kommentera videons betydelse och
innebörd, utan menar på att det är upp till tittarna att tolka själva. I en intervju på Youtubekanalen
Chris Van Vliet (2018), sade han: “It’s for the people”, och tillade sedan “ I don’t want to give it
any context, it’s not my place to do that, it doesn’t feel good to me”.
Hiro Murai i sin tur har i flera intervjuer betonat att de teorier och kommentarer musikvideon och
tv-serien får från tittare är något han uppskattar, och att de visar på att det de skapar fyller sitt syfte.
Det här går att tyda som att det var avsikten med skapelserna, att få folk att diskutera och interagera
med varandra kring dem. De skapar diskursen, och ser hur den pågår: “Those fan theories are in
line with what I like about the show. There’s more to this world than you’re seeing. So that gives
me a lot of reassurance that that feeling is getting communicated”, sade Hiro Murai till New York
Times år 2018.
I den här klyftan existerar en intressant faktor att studera. Serien och musikvideon grundas i, som
Hiro Murai uttrycker det, samma värld, men de båda kommenteras helt olika. Varken Glover eller
Murai har några problem att sätta in Atlanta i en samhällsenlig kontext och koppla den till det
nuvarande politiska läget. Men musikvideon vill de inte alls kommentera, utan låter istället tittarna
få tolka och analysera.

2.6 Valrörelsen
Eftersom musikvideon kan antas innehålla flera politiskt laddade element så kommer vi här nedan
redogöra kort för den politiska situationen i USA. Vi kommer inleda med att beskriva den senast
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genomförda valrörelsen, följt av en del som i huvudsak rör den nuvarande presidenten Donald
Trump.
Presidentvalet i USA 2016 blev ett val att minnas. Efter att Barack Obama suttit åtta år som
president, var det dags för honom att kliva av och lämna över till någon annan. Demokraternas
kandidat blev Hillary Clinton, fru till forne presidenten Bill Clinton, efter en tuff batalj mot den
liberale Bernie Sanders. Republikanernas kandidat blev affärsmannen Donald Trump, som vann
primärvalet över Ted Cruz. Initialt var det få som trodde på Trump när han annonserade sin
kandidatur i augusti 2015. Oddset var satt till tjugofem gånger pengarna om Trump skulle gå att
vinna valet i slutändan. Men ju längre kampanjen led, desto större favorit till att vinna blev
affärsmannen. När resultatet kom in och alla röster hade räknats, blev det till sist Donald Trump
som segrade. Trump tillträdde som president i januari 2017 och kommer att sitta kvar på sin post
till tidigast 2021.
Med Trump vid rodret har USA gått ner till den lägsta arbetslösheten i landet sedan 60-talet
(Bureau of Labor Statistics, 2018), och Trump själv har kallat sin inledande tid som president som
“500 Days of American Greatness” (The White House, 2018). Men Trump har också fått en del
kritik och väckt uppståndelse genom sina kommentarer.

2.7 Trump och rasism i USA
Det finns anledning att hävda att Donald Trump genom sitt presidentskap, och i det inkluderat
sina uttalanden, har påverkat till förändring av attityder i landet. Det vill i det här fallet säga
attityder kring etnicitet och rasism. I en nationell undersökning utförd av Quinnipiac University
(2018) ställdes frågan: " Do you think President Trump has emboldened people who hold racist
beliefs to express those beliefs publicly or don't you think so?". På frågan, som också erbjöd ett
tredje svarsalternativ, svarade 55% ja, medan 39% svarade nej. Med andra ord finns det en klar
majoritet som upplever att Donald Trumps presidentskap leder till att människor med rasistiska
värderingar vågar ta större utrymme i offentligheten. Och att presidenten överhuvudtaget nämns i
relation till rasism i en nationell undersökning, är uppseendeväckande.
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I en artikel publicerad på CNN:s hemsida diskuterar journalisten Roxanne Jones resultatet av
undersökningen. Hon resonerar bland annat kring huruvida det går att utläsa ett normaliserande
av rasistiska uttalanden i USA. Hon menar att när allt fler människor vågar och tillåts våga uttala sig
rasistiskt påverkas den samhälleliga diskursen (Jones, 2018). Trump, som av somliga hävdas fara
med osanning och rasism i flera av sina uttalanden, bidrar, utifrån undersökningen och Jones
resonemang, till att sådant som tidigare ansetts vara oacceptabelt att uttrycka, i större utsträckning,
nu accepteras. Det hela kan bilda en ond cirkel där människor som tidigare, och länge, känt sig
förtryckta, hamnar i ett än tydligare utanförskap.
Denna antydda förändring kan illustreras ytterligare i en idrottsrelaterad protestaktion som hade
sin början då Barack Obama satt vid rodret. I augusti 2016, i en försäsongsmatch i amerikansk
fotboll, knäböjde den amerikanske fotbollsspelaren Colin Kaepernick under nationalsången som
en protest mot polisbrutalitet mot afroamerikaner i USA. Aktionen följdes upp flera gånger under
säsongen och av flera, andra, spelare i den amerikanska fotbollsligan. Protesten uppmärksammades
i stor skala och nådde tillslut hela vägen upp till Barack Obama som gav ett svar kring saken. “There
are gonna be a lot of folks who do stuff we don’t agree with…but as long as they’re doing it within
the law, then we can voice our opinion objecting to it, but it’s also their right,” (CNN, 2017).
Obama betonade vidare v ikten av att försöka se aktionen ur fler perspektiv, att de som utför
handlingen och de som uttalar sig kring den, bör söka förstå varandra; vad den symboliserar för var
individ och att det är viktigt att respektera varandras åsikt kring saken. Detta mot bakgrund av att
flera uttryckt sitt missnöje mot protesten, att det är en respektlös handling som vanärar den
amerikanska flaggan och nationen (Time, 2017; Mindock, 2018).
Där och då gav protesten inga större utslag än så på richterskalan. Men uppståndelsen växte med
tid, och mätaren uppgav högre siffror. Ungefär ett år efter den första protesten, gavs gärningen
nämligen nya, större proportioner, men då utan den då klubblösa Kaepernick. Protesten gick från
att endast utföras av ett fåtal NFL-spelare till att bli en nationell angelägenhet när flera spelare ur
samtliga av ligans lag började utföra handlingen. Ekot från den nya, kraftigare, tryckvågen, nådde
hela vägen upp till den nytillträdde presidenten Donald Trump, vars uttalanden skilde sig från den
föregående presidentens. Han ställde sig starkt kritisk till protesten och sa bland annat: “I know we
have freedoms, and freedom of choice… but you know what, it’s still disrespectful [...]. The only
thing you can do better is if you see it, even if its one player, leave the stadium. I guarantee it, things
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will stuff. Just pick up and leave.” (Time, 2017). Vidare kommenterade han det hela på Twitter där
han fortsatte att uppmuntra fans till att agera i protest mot handlingen (Twitter, 2017).

Donald Trump, Twitter (2017).

Till skillnad från den föregående presidenten Barack Obama, vars uttalande hänvisar till att, inom
lagens ramar, få agera och uttala sig fritt, strider Donald Trumps uttalanden mot detsamma. Den
nationella undersökningens resultat tyder på ett amerikanskt samhälle som blir allt mer segregerat;
att attityder förändras och att rasism tillåts ta större plats. Och exemplet ovan visar på ett nytt,
aggressivare ledarskap som förkastar politiska aktioner som den ovan beskrivna. Allt som allt finns
det anledning att anta att USA, i nutid, genomgår en förändring som kan ge upphov till större
klyftor mellan de privilegierade och de som lever i utanförskap. Musikgenren hiphop, vars
ursprungliga kännetecken till stor del är sprungna ur ett samhällskritiskt perspektiv kan, likt
bluesen gjorde förr, fungera som en kanal för de som lever i, eller upplever ett, utanförskap att nå ut
genom. En kanal vilken växer sig allt större och starkare och som gör det möjligt för artister att nå
ut till en större publik och påverka i större skala. Och med de digitala förutsättningar och än mer
interagerande världssamhälle medföljer också fler och större möjligheter att ta ställning och
uppmuntra till offentliga samtal. Vi kommer i kommande del gå in närmare på hur musikvideos i
allmänhet och populärkulturella verk i synnerhet rent teoretiskt kan och i praktiken har etablerat
sig.
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3. Teori och tidigare forskning
I detta kapitel kommer vi presentera de teorier och den forskning som vår uppsats bygger på.
Inledningsvis börjar vi med att presentera forskning kring populärkultur, då genom forskarna John
Fiske och Henry Jenkins. Utöver dem presenterar vi även ny forskning som grundar sig i deras
teorier, men med nutida inslag. Efter forskningen på populärkultur presenterar vi även en
forskningsöversikt kring semiotik inom musik, och vilka forskare som är framstående i ämnet.
Avslutningsvis nämner vi Simon Frith och hans forskning på låttexter och vilken betydelse de har
på musikens innebörd.

3.1 Populärkulturforskning
John Fiske skrev i sin bok Understanding Popular Culture ( 1989) o m just populärkultur, och för
att förenkla diskussionen kring den valde han att beskriva den utifrån plagget jeans. Jeans, som är
en form av handelsvara, kan användas av konsumenter för att skapa identitet och sociala relationer.
Jeans i sig är en form av kultur, och ur den ursprungliga produkten, ett par klassiska blåa jeans, kan
andra kulturer skapas. Om man tar och gör ett par hål i ett par vanliga jeans, skapas en helt annan
subkultur som fler kan komma att ta efter. Ur Bruce Springsteens blåa jeans växte jeans med hål
fram i, något som punkare och grungen använde under sin tid. För att studera populärkultur krävs
det, enligt Fiske, att man inte enbart studerar de kulturella handelsvarorna, utan också hur folk
använder dem. Det är det sistnämnda som är mer kreativt, enligt honom. Kultur kan inte, enligt
Fiske, blir rättvist beskrivet i form av antal sålda produkter. Kultur ska istället ses som en levande
och aktiv process som är föränderlig. Populärkulturen skapas heller aldrig av någon makthavare
utan är kultur av folket, för folket. Företagen kan skapa produkter, men de kan aldrig bestämma
ödet för dem, utan det är upp till konsumenterna själva. “Även om alla kan vara med i
populärkulturen, så finns det vissa motsättningar och krockar vilket innebär att kanske inte riktigt
alla anses vara en fullkomlig del av den. Fiske tar en fotbollsmatch som exempel.
Företagsmänniskorna som sitter i en VIP-box, dricker champagne och pratar hedgefonder under
matchen, är inte en del av populärkulturen som är en fotbollsmatch. Om företagsmänniskorna
istället stod mitt i hejarklacken, med en öl i handen, så skulle de istället vara inkluderade i den.”
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Men vad är det då som gör en viss text populär, och en annan inte? Fiske (1989) hänvisar själv till
Barthes (1975), och menar på att det finns två typer av texter. Den ena är den läsande texten, vilket
är en enkel text, vars innebörd och mening är enkel att både förstå och tolka för läsaren. Den andra
texten är den skrivande texten, vilken utmanar läsaren och bjuder in till egen tolkning. Läsaren
måste själv fundera och försöka finna mening och innebörd av texten för att hitta textens
konstruktion. Den läsande texten blir då mer tillgänglig och öppnar upp för större popularitet,
medan den skrivande texten blir svårare, men samtidigt också mer nyskapande och innovativ. Det
som är övergripande viktigt för en text att bli populär är, enligt Fiske, att den är polysemisk. Att en
text är polysemisk innebär att den är mångtydig, att den går att tolka på flera olika sätt, texten ska
aldrig vara sluten eller absolut i någon form. Texten bör även ha ett brett innehåll vilket kan nå och
tilltala personer från olika sociala skikt med olika former av förförståelse. Den musikvideo som vi
ska analysera har, som vi nämnt i problembeskrivningen, blivit omåttligt populär. En av
anledningarna till det kan vara att den är polysemisk, något som vi avser undersöka närmare mot
bakgrund av det Fiske beskriver.
Fiskes böcker om populärkultur är en grund för många forskare som forskar på samma ämne idag.
I artikeln Contemporary Zimbabwean popular music in the context of adversities  från år 2018, har
forskaren Doreen Rumbidzai Tivenga, analyserat och översatt musik från Zimbabwe. Enligt
Tivenga (2018) lider landet av politiska och socioekonomiska fördelningar, vilket har splittrat
landet. Ur dessa klyftor har en ny form av musik skapats, Zimdancehall, och musiken har blivit en
viktig kanal för debatten att ta form i kulturella uttryck. Tivenga har översatt låttexter, och
analyserat dessa gentemot Fiske (1989), och hans teorier kring populärkultur. Den populära
musiken i Zimbabwe behandlar ämnena som splittrar landet. Landet är djupt religiöst, och många
lägger sin tro och sitt hopp till kyrkan att de ska lösa problemen. Enligt låttexterna är kyrkan inte
vägen ut, snarare tvärtom. Den nya och populära musiken är skapad av unga, och deras uttryck är
direkt saxat från deras egna verklighet. Trenden att det här pågår i Zimbabwe går starkt att likna vid
hiphopens framväxt i USA. Som vi nämnt i vår bakgrund växte hiphopen fram ur samhällsklyftor
och utanförskap, precis som zimdancehallen har gjort i Zimbabwe. Zimdancehallen berör de tuffa
frågorna och motsätter sig de dominerande ideologier som finns i landet, något som, enligt Fiske
(1989) är en del i populärkulturens förmåga att bli just populär. Låttexterna tillhör den läsande
texten, språket är enkelt och kan liknas vid talspråk. Något som även det bäddar för att låtarna ska
bli mer populära då de kan förstås av fler.
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Precis som situationen i Zimbabwe, så har populärkultur alltid haft en förmåga att ha kritiserat,
ifrågasatt och ställt sig emot sin samtid och sitt samhälle. Douglas Kellner har i sin bok Media
Culture (1995) skrivit om och tagit upp konkreta exempel på hur just populärkulturen har agerat i
en politisk kontext. Han vänder sig tillbaka till 60-talet, då USA var med i Vietnamkriget. Han
påpekar att populärkulturen ofta tar en ganska liberal ståndpunkt, men samtidigt har den
förändrat mycket i samhället. Den förstärker existerande förhållanden och lyfter ofta frågor om,
bland annat, rasism, sexism, kön och maktförhållanden. Just maktförhållandena är något som
Kellner själv forskat mycket tidigare inom. Han skriver att ett sätt att analysera just hur
populärkulturen tar sig an och kritiserar makt och politik, är att studera textens innehåll. Genom
att, bland annat, analysera bilder, symboler, myter och narrativ, så kan man skapa sig en större
kunskap kring hur texten tar plats i den politiska kontexten. I vår analys kommer vi att analysera
textens innehåll, i det här fallet musikvideon, och narrativ för att undersöka hur videon diskuterar
nuvarande politiska frågor och samhällsproblem.

3.2 Transmediala berättandet
Henry Jenkins är en amerikansk forskare, som forskar, likt John Fiske, kring ämnet populärkultur.
Jenkins är som mest känd för att han har skapat teorin t ransmedialt berättande. Enligt Jenkins
(2012; 2007), handlar det transmediala berättandet om en process där flera olika element , från en
och samma produktion, sprids över flera medier för att skapa en större och mer underhållande
upplevelse. Idealt har varje medium ett enskilt tillvägagångssätt och utseende för att på bästa sätt
skapa en förhöjd upplevelse. Som exempel nämner han Matrixuniversumet. Matrix består av tre
stycken spelfilmer, men det existerar också serietidningar, animerade kortfilmer och olika former av
tv-spel. Alla dessa står enskilt, men är också sammankopplade med varandra på något sätt.
Anledningen till att stora mediebolag använder sig av transmedialt berättande är på sättet som
marknadsföring och underhållning börjar att konvergera. Här nämner Jenkins exempel kring
filmerna Batman Begins o ch Superman Returns. Innan filmerna släpptes, så publicerades
serietidningar som berörde filmernas bakgrundshistoria. På det sättet fick läsarna en förhöjd
upplevelse när de såg på filmerna, men från mediebolaget DC:s sida var det också ett sätt att
marknadsföra de kommande filmerna på. Liknande exempel går att dra kring både DC, men även
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Marvel, där filmerna har skapat ett eget universum där de klarar sig bra på egen hand, samtidigt
som tidslinjerna överlappar varandra och karaktärerna gästar varandra. Marknadsföring handlar
också om segmentering, alltså att dela upp sina kunder i olika grupper för att enklare nå enskilda
grupper. Det transmediala berättandet möjliggör att nå fler kundsegment med olika medier. Tar vi
DC som exempel, återigen, så når filmerna vissa kundsegment, serietidningarna når vissa
kundsegment och tv-spelen når vissa kundsegment. Vissa kunder berörs, naturligtvis, av flera
medium, men vissa kan enbart nås genom att komma in på särskilda medium (Jenkins, 2012;
2007).
Enligt Jenkins (2012; 2007) skapar transmediala texter ofta medvetna hål i narrativet och/eller
betydelsen av densamma. Det kan vara allt ifrån en dold bakgrundshistoria hos en karaktär, till en
liten detalj som snabbt skymtas i en av filmerna. Människor brukar, eftersträva att fylla i dessa
ologiska hål med egna tankar och teorier. Spekulationerna växer tills de får ett eget liv. Fanfiktion
och videos som tar avstamp i det ursprungliga narrativet är också en del av det transmediala
berättandet, och allt bidrar till ett ökat intresse för grundfenomenet.

3.3 Transmediala berättandet inom musik
Alex Jeffery nämner i sin artikel Marketing and materiality in the popular music transmedia of
Gorillaz’ Plastic Beach från år 2017, att forskningen kring transmedialt berättande och
populärmusik är bristfällig, varpå han själv valde att skriva en vetenskaplig artikel i ämnet. Bandet
Gorillaz är ett brittiskt band som delvis består av bandmedlemmar från det klassiska britpopbandet
Blur. Bandet bildades 1998 och kallar sig själva för ett virtuellt band, även om bandet började att
spela live i början av 2000-talet. Deras musikvideos är tecknade, och medlemmarna i banden har
tecknade alter egon som låtarna och videorna handlar om. Jeffery (2017) har brutit ner Gorillaz
karriär och gjort en kartläggning över deras transmediala framträdanden. Sedan första låtsläppet
pågår fortfarande en historia kring karaktärerna i videorna, och genom att vara aktiva i andra
medier bidrar bandet starkt till det transmediala berättandet. Frontmannen Damon Albarn
diskuterar den fiktiva världen i intervjuer, och på deras hemsida finns texter och andra videos, som
inte ingår i det musikaliska, som bidrar till fler dimensioner. När bandet släppte albumet P
 lastic
Beach år 2010, fick de frågan om de skulle släppa allting som en spelfilm. Men Albarn nämnde då
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att filmen inte behöver gå till biografer för att existera. Filmen finns i tittarnas huvuden och de är
blott ett verktyg för att tittarna själva ska kunna skapa historien på egen hand.
Jeffery (2017) kopplar Jenkins teori till hur bandet agerade på sociala medier. Där uppmuntrade
bandet sina fans att själva bidra till det transmediala berättandet genom att utlysa en tävling. I
tävlingen fick deltagarna skicka in sin design på hur en framtida karaktär i den virtuella världen ska
se ut. Den design som sedan fick flest röster på bandets hemsida, ritades om till en digital sådan av
Jamie Hewlett, bandets grafiska designer. Den vinnande designen kom sedan med i bandets
universum, men flera av de andra designerna, som inte vann, spred sig på sociala medier och
uppenbarade sig i fansens alternativa narrativ i olika former av fanfiktion. Enligt Jeffery finns det
både positiva och negativa följder med att öppet fråga fansen om att vara en del av berättandet.
Antingen så kan det öka konsumtionen och diskussionen av allt som bandet producerar, i och med
att fansens närvaro har blivit större, eller så blir det helt tvärtom. Jeffery påpekar att en viss
konfusion kan uppstå när en annan röst än den ursprungliga avsändaren kommer in och påverkar
narrativet, ett narrativ som redan är komplext och svårförståeligt som det är.
Men, precis som Jenkins (2012; 2007) nämner, så fyller vi människor gärna i de hål som fattas i det
ologiska narrativet. Flera år efter designtävlingen så fortsätter fans att publicera egna karaktärer och
egna storylines på diverse kanaler. Den professionella animatören Richard van As har, på sin fritid,
animerat fortsättningar på historien från albumet Plastic Beach på sin YouTube-kanal. Hans video,
som publicerades i augusti 2017, har, i skrivande stund, närmare fem miljoner visningar. En dryg
månad efter videon publicerades gick Gorillaz själva in och kommenterade videon, med en enkel
knytnäve från emojilistan (richard van as, 2017). En enkel kommentar från bandet kan skapa mer
motivation och inspiration till andra som har, eller vill, publicera egna teorier, bilder eller
fanfiktion. Just hur publiken själva skapar egna narrativ och spelar vidare på den ursprungliga
texten är något som vi kommer att återkomma till i analysdelen av den här uppsatsen där vi
diskuterar musikvideons intertextualitet.
Musikvideon till T
 his is America publicerades, precis som musikvideon i exemplet ovan, på
Youtube. Webbplatsen, vars funktion baseras på videoklipp som publiceras av användare världen
över, tillåter användare att interagera med varandra genom att bland annat kommentera, diskutera
och dela dess innehåll (Wikipedia, 2018). Youtube som social mediekanal är dynamisk i den
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mening att den tillåter och möjliggör för breda skaror människor att ta del av dess innehåll, såväl
som den kan nyttjas av en enskild användare att nå ut till dessa. Därutöver och också därför, menar
Burgess & Green (2009), att Youtube är en plattform där människor, från alla samhällets instanser,
får delta.
Det i sin tur, och genom de funktioner som finns att tillgå, leder till att videos på Youtube inte
sällan får ett eget liv och ges nya betydelser på andra webbplatser eller offentliga utrymmen. Ett
skolexempel på hur en video har getts nya, skilda meningar är den musikvideo som vi i den här
uppsatsen belyser.

3.4 Forskning kring låttexter
I sin bok Performing Rites: On the Value of Popular Music, diskuterar författaren Simon Frith
kring huruvida låttexter förändrar, förstärker eller försvagar låtars innebörd. Enligt Frith (1996)
tenderar de flesta, när de diskuterar en låts mening, att enkom syfta på låtens faktiska text. Orden i
låten är inte alltid den fullständiga idé som upphovsmakaren presenterar, utan snarare ett sätt att
uttrycka den på. Som exempel tar Frith upp Bruce Springsteens låt B
 orn in the USA, och hur texten
till låten inte riktigt ger den rättvisa gällande vad exakt den har för mening och innebörd. Låttexten
påvisar, enligt Frith, att det är en protestsång mot krig och den handlar om en man som växer upp i
arbetarklassen för att skeppas över till Vietnam för att kriga där. Springsteen berör, enligt Frith, ett
ämne som han i sin bok har valt att kalla för politisk realism. Men när Frith sedan kliver in djupare
på låten, och tar in melodin i sin beräkning, blir innebörden en annan. Refrängen, med sina
bombastiska inslag, gör att låten inte får en bitter känsla, utan istället ger en känsla av triumf och
seger. Frith menar på att en låts mening inte fångas helt av hur den utläses i låtens text i skriven
form, utan innebörden har istället fler lager som kan upptäckas genom att jämföra texten med
melodin. I vår uppsats kommer vi analysera musikvideons visuella delar i kombination med
låttexten. Det här skiljer sig från Friths ursprungliga teori, där enbart melodi och text står som
grund för en djupare innebörd för en låt. Vi anser att det är värt att bepröva huruvida innebörden i
en musikvideo blir djupare och mer komplex om låttexten analyseras i samband med händelserna i
videon. För att enkelt visa hur denna analys konkret skall gå till, kommer vi i följande avsnitt
redogöra för hur uppsatsens metodiska struktur är uppbyggd och för att underlätta för dig som
läsare att följa med i våra tankegångar.
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4. Metod
I metodavsnittet kommer vi först redogöra för begreppet diskurs innan vi förklarar den modell av
analys som denna uppsats är baserad på. Sedan följer mer ingående exakt hur vi gick tillväga med
arbetet under uppsatsen och hur vi har arbetat för att uppnå hög validitet, reliabilitet samt
generaliserbarhet. Avsnittet avslutas med en diskussion kring de etiska spörsmål som uppsatsen
berörs av.

4.1 Diskurs som begrepp
Diskursbegreppet kan ta sig uttryck på flera olika sätt och är inte sällan omstritt av just den
anledningen. Ofta skiljer sig begreppet åt i frågor om vad det omfattar och vad det anses ha för
betydelse. Med andra ord är det svårt, om än omöjligt, att hävda en definition som den “rätta”.
Men en av de många, skilda, definitionerna beskriver diskurs som “ett bestämt sätt att tala om och
förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s 7).
Diskurs kan alltså antas beskrivas som en social avgränsning som utgörs av bestämda språkliga och
kognitiva konventioner. Genom dessa avgränsningar, eller närmare bestämt, diskurser, kan vi
studera och beskriva olika delar av världen som enskilda delar; vilka kan studeras i olika
dimensioner och utifrån olika inriktningar och angreppssätt (ibid.). Vi kommer i vår analys
använda oss av den kritiska diskursanalysen, vilken är en av flera metodologiska inriktningar som
behandlar diskurser. Nedan redogör vi närmare för denna analysmetod och hur vi ämnar använda
den i vår uppsats.

4.2 Kritisk diskursanalys - olika men ändå lika
Den kritiska diskursanalysen finns, likt diskursbegreppet, i flera olika skepnader och antar flera
skilda angreppssätt. Norman Fairclough, en väl ansedd samhällsvetare och lingvistiker, beskriver
den kritiska diskursanalysen, på just skilda sätt. Närmare bestämt beskriver han den utifrån två
olika angreppssätt, varav den ena är enkom utvecklad av honom själv, och den andra är av bredare
typ och inkluderar hans, och så även flera andras, angreppssätt (Winther Jørgensen & Phillips,
1999/2000). De två inriktningarna skiljer sig, som ovan nämnt, åt, men de innehåller också
gemensamma drag, vilka vi överskådligt redogör för nedan.
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Båda inriktningarna av kritisk diskursanalys betraktar delvis språket som det fundament vilka
sociala identiteter och relationer springer ur, vilket går i linje med en socialkonstruktionistisk
ansats; alltså, i enkla drag, att de tar form genom social användning och i sociala sammanhang. Med
det sagt omfattar diskurs inte språk som enbart tal- och skriftspråk, utan även som visuellt språk.
Man poängterar, bland annat, att man vid analys av texter som innehåller bilder, bör ta hänsyn till
den visuella semiotikens sätt att behandla och belysa relationer och egenskaper mellan språk och
bilder, vilket vi i den här uppsatsen ämnar göra.
Vidare utgår de två inriktningarna från diskurser som såväl konstituerade som konstituerande. Det
vill säga att de inte behandlar diskurser som definitiva och höjda över all påverkan från andra
sociala praktiker, utan de utgår från att diskurser, förutom att de påverkar och formar den sociala
världen, också påverkas och formas av andra sociala praktiker. Det här beskrivs i andra termer som
ett d
 ialektiskt förhållande. Eftersom diskurser har konstituerande egenskaper, att de, bland annat,
konstruerar och rekonstruerar maktrelationer mellan olika grupper i samhället, menar man således
inom den kritiska diskursanalysen att de har ideologiska effekter. Den kritiska diskursanalysen är
här kritisk i den mening att den ämnar exponera dessa ideologiska effekter; dessa sociala strukturer
och mönster, och således bidra till social förändring och mer jämlika maktförhållanden. Alltså
ställer sig den kritiska diskursanalysen aldrig politiskt neutral, likt objektivistisk samhällsvetenskap
gör, eftersom den alltid utgår från en sida av myntet; i samtliga fall den undertryckta sidan
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000).
4.2.1 Kritisk diskursanalys enligt Norman Fairclough
Norman Fairclough, som vi nämner i delen ovan, har utvecklat den modell för en kritiska
diskursanalys som vi i den här uppsatsen kommer använda oss av. Modellen består av tre lager, text,
diskursiv praktik och sociokulturell praktik, och genom dessa tre lager kommer vi att bryta ner och
analysera musikvideon av Childish Gambino. Nedan har vi brutit ner och beskrivit begreppen, och
modellen ser ut som följer:
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Figur 1 - Modell för kritisk diskursanalys.

4.2.2 Text
Textdelen av modellen är en analys av de egenskaper som texten har, och är en form av analys av
språket. Textanalysen används för att analysera mening och form, men också rena lingvistiska
aspekter såsom vokabulär, grammatik, meningssammansättningar samt struktur. I vår analys
kommer vi att se hela musikvideon, med låttext och det visuella, som text, med anledning av att det
är det konkreta som avsändarna skickat ut. Textdelen kommer vi att bryta ner i sekvenser och sedan
analysera dessa ur ett semiotiskt perspektiv följt av ett narrativt perspektiv. Textanalysen är av
semiotiskt anslag och tar avstamp i Roland Barthes (1977) idéer om den semiotiska bildanalysen,
vilka inbegriper de två nivåerna av betydelse, denotation och konnotation. Den denotativa nivån,
även kallat den manifesta nivån, beskriver det som läsaren omedelbart ser när den tittar på bilden.
Den konnotativa nivån, även kallat den latenta nivån, beskriver de underliggande meningar som
skapas när tecken möter läsarens förförståelse, kulturella bakgrund och uppfattningar. V
 i kommer
först att presentera vad det är som vi konkret ser i musikvideon, alltså den denotativa nivån av den,
för att sedan fortsätta med att presentera vilka tecken som vi finner på vår konnotativa nivå, baserat
på vår förförståelse.
Vi kommer även att utföra en narrativ analys av texten, vilket enligt Kellner (1995) är ett sätt att
förstå ett populärkulturellt fenomen. Sättet som vi skall utföra den narrativa analysen på är att vi
ska identifiera och diskutera de dominerande mytbildningar som vi anser som centrala för att
kunna förstå musikvideons mening. K
 ellner, och så även Robertson i Bergström & Boréus (2012),
menar på att en narrativ analys lämpar sig väl om man, som vi, avser undersöka hur ett narrativ, i
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vårt fall olika utvalda sekvenser i musikvideon, utspelar sig i ett annat, större, narrativ; vilken vi
redogör för i bakgrundsavsnittet. En narrativanalys är också fördelaktig som ett sätt att strukturera
och begripliggöra något som i sin natur är komplex, vilken musikvideon med sin polysemiska
struktur är.
4.2.3 Diskursiv praktik
En diskursiv praktik behandlar hur texten i sig produceras, distribueras och konsumeras. Analysen
bygger på hur textens skapare bygger på redan existerande diskurser för att kunna skapa den, men
också hur textens mottagare använder redan existerande diskurser för just sin tolkning av texten.
Fairclough pratar om interdiskursivitet, som går att likna vid intertextualitet. Interdiskursivitet
handlar om att diskurser bygger på varandra och det inte går att skapa det ur ingenting.
Intertextualiteten behandlar snarare vilka diskurser som existerar i texten i sig och vilken inverkan
historien har haft på texten, men också vilken inverkan texten kan ha haft på historien. Om man
som textförfattare utgår från tidigare diskurser har man möjlighet att påverka och förändra, men
hur pass mycket en text kan förändra beror på hur stor makt avsändaren har. En person som är
välkänd och har en stor följarskara, har större möjlighet att förändra gentemot en helt okänd
person.
Vi kommer nyttja verktygen i mplicit läsare och i mplicit författare. Den implicita författaren
beskrivs enligt Wayne C. Booth (1961), som ursprungligen myntade begreppen, som de
värderingar och försanthållanden som författaren av läsaren tillskrivs vid läsning av dennes verk.
Det antyder, med andra ord, att man vid läsning av ett verk skapar sig en bild av hur man tänker sig
att författaren till verket vill att verket ska uppfattas. Den implicite författaren är därmed
föränderlig och konstrueras ständigt genom publikens kommunikation och tolkningar. Den
implicite läsaren, i sin tur, är den “läsare” som den faktiske författaren av ett verk avser som verkets
mottagare. Den implicite läsaren skapas och konstrueras då genom den faktiske författaren och
dennes relation till texten.
Musikvideon som vi i vår uppsats kommer analysera kan antas vara sprungen ur ett samhällskritiskt
perspektiv, vilket inbegriper ideologiska och däri också politiska delar. För att skapa oss en bild av
vad musikvideon bär på för betydelsebärande element, såsom maktstrukturer och stereotyper,
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kommer vi sätta den i relation till en större, samhällelig, kontext. Detta kommer vi göra stegvis
utifrån d
 en tredimensionella modellen som vi redogör för ovan.
Termen narrativ har en vid, och inte sällan en luddig, mening. Men för att i det här arbetet
begripliggöra hur vi i vår senare analys identifierat olika ur narrativet betydelsebärande element,
definierar vi termen som “ett organiserande av händelser till en handling” (Bremond, 1980;
Kozloff, 1992; Somers, 1994 i Bergström och Boréus, 2012). Och därutöver utgår vi från
Chatmans beskrivning av narrativer i Bergström och Boréus (2012). Att en del är bestående av en
historia och en del av diskurs. H
 istorien inbegriper två delar, varav den ena är händelseförloppet
och den andra är de karaktärer som ingår i händelseförloppet. Diskurs, i sin tur, och i det här
särskilda fallet, avser en form av berättarteknik; hur händelseförloppet förmedlas – med vilka medel
och med vilkas hjälp. Därmed skiljer sig denna beskrivning mot den beskrivning av diskurs som vi i
övrigt utgår ifrån, där diskurs snarare är ett ideologiskt begrepp som avser blottlägga bestämda
strukturer och mönster i samhället.
4.2.4 Sociokulturell praktik
Den sociokulturella praktiken berör de två tidigare nivåerna, och om huruvida de faktiskt påverkar.
I fallet med en låt med politisk innebörd, bör frågan ställas om låten i sig har skapat någon märkbar
effekt på just politiken. För att undersöka detta kan man analysera texten i sig, eller den
kommunikativa händelsen, som en del av diskursens ordning. Enligt Winther & Jörgensen (1999,
2000) är varje kommunikativ händelse en form av sociokulturell praktik då den antingen
ifrågasätter eller återskapar diskursordningen. I vårt fall med musikvideon kommer vi att studera
vilket eftermäle videon har fått, vad som sprungit ur den och vilket eko den har gett till omvärlden.

4.3 Genomförande
Innan uppsatsskrivandet tog fart genomförde vi en pilotstudie där vi utförde en mindre, liknande
analys av vårt empiriska material. Tanken var att vi därigenom skulle kunna testa vår analys och
teoretiska ramverk. Vi valde då att fokusera på två specifika skeenden i videon, i detta fall två
separata skjutningar, och analyserade dem utifrån den denotativa och konnotativa nivån, samt
kopplade dessa till vårt dåvarande teoretiska ramverk. Såväl under som efter genomförandet av
pilotstudien insåg vi vad som funkade, vilka teorier som kändes relevanta och på vilket sätt analysen
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skulle utformas. Vi kom också överens om att slopa en tidigare idé om att analysera och jämföra två
olika musikvideos. Istället kom vi fram till att det vore mer fördelaktigt att enkom fokusera på en
musikvideo, och göra en grundligare och djupare analys av den. Pilotstudien, som innefattade två
sekvenser ur en av de två tilltänkta musikvideorna, visade sig nämligen, i vårt tycke, skänka material
nog.
Efter att vi genomfört pilotstudien började vi läsa in oss på ytterligare tidigare forskning och
teorier. Därutöver utformade vi en bakgrund som undersökningen är sprungen ur. Den tog form
genom att vi läste på om musikvideons upphovsmakare, dennes bakgrund och tidigare verk, samt
genom att läsa på om den rådande politiska situationen i USA. Eftersom musikvideon kan
kategoriseras som en politisk protestaktion anser vi det vara av stor vikt att redogöra för det
politiska läget som var då musikvideon publicerades. Efter att ha ringat in och redogjort för
uppsatsens kontext tog vi oss an vårt empiriska material, det vill säga, musikvideon. Vi tittade på
videon tillsammans, såväl med som utan ljud, för att bilda oss en uppfattning om vilka sekvenser i
videon som var mest betydelsebärande. Vi kom fram till att vår analys skulle utföras på fyra särskilt
utvalda sekvenser ur videon som vi namngav, i kronologisk ordning: A
 vrättningen, Körmordet,
Folkets uppror, Springer för livet. Orsakerna till vårt val av avgränsning är flera. Till att börja med är
sekvenserna som längst en minut, och som kortast ungefär tjugo sekunder. Vi fann, när vi tittade
på videon, att dessa sekvenser redan fanns indelade, i just, dessa delar, det i form av
kameraklippningar eller panoreringar. Därför föll det naturligt att välja dessa redan befintliga
sekvenser, likväl som att samtliga innehöll tydligt betydelsebärande tecken. Varför vi delade in
musikvideon i delar grundar sig i att vi dels anser att det möjliggör för analysen att bli djupare, dels
att analysen på så vis blir tydligare. Genom att analysera videon i delar kan vi bättre förstå dess
meningsskapande som helhet.
Analysen är uppdelad i tre delar som var och en besvarar en eller två arbetsfrågor sprungna ur vår
övergripande forskningsfråga. De tre delarna utgår från Norman Faircloughs modell för kritisk
diskursanalys vilken inbegriper text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik. I den första nivån
utför vi en närläsning på respektive sekvens visuella innehåll samt tillhörande låttext. Detta gör vi
utifrån semiotikens denotativa och konnotativa nivå, samt genom en narrativ analys. I den andra
nivån analyserar vi musikvideons intertextuella egenskaper, det vill säga, vilka andra texter den
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baseras på, samt vilka andra texter som baseras på musikvideon. I den tredje och avslutande
analysdelen diskuterar vi videon i en större, samhällelig kontext.

4.4 Validitet
För att uppnå så hög validitet som möjligt, alltså att vi i vårt arbete lyckats besvara våra
forskningsfrågor, har vi valt att följa olika validitetskriterier som existerar inom kvalitativ forskning.
Det första är konsistenskriteriet. Det går ut på att vi som forskare bibehåller en konsistent tolkning
när vi tolkar vårt empiriska data. Konsistenskriteriet behandlar dels hur vi som forskare håller oss
till empirisk data, och dels hur tolkningen i sig är konsistent och trovärdig. Enligt Ödman (1979) är
det viktigt, framför allt när man arbetar utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, att det uppstår så få
motsägelser som möjligt när man tolkar data. Om delar av vår tolkning av den empiriska datan inte
stämmer överens med de andra delarna, blir den sammanhängande tolkningen mindre tillförlitlig.
Att tolkningen uppnår koherens, alltså, samstämmighet, är A och O för att uppnå validitet i en
kvalitativ uppsats (Ekström & Larsson, 2000). Så även, likt samstämmighet, är det viktigt att
studien, som i vårt fall är av kritiskt diskursanalytiskt slag, genomgående innehåller relevanta
analytiska påståenden, utifrån vår diskursanalytiska redogörelse. Detta för att studien ska ges en
form av sammanhang och på så vis, av andra läsare, kunna, med större sannolikhet, upplevas
trovärdig (Potter & Wetherell, 1987 refererad i Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000). Ett
annat kriterium för att uppnå validitet i en kvalitativ studie är empirisk förankring. Enligt Ödman
(1979) handlar det om att kunna koppla och förankra tolkningen man gjort med verkligheten. Det
är viktigt att den tolkning som görs har en förankring i det empiriska underlaget, man måste ha
belägg för den tolkning som man gör. I vår uppsats har vi, i avsnittet kring sociokulturell praktik,
placerat videon i en nutida samhällelig kontext och även diskuterat platsen för den där. Videons
beståndsdelar blinkar till mycket av det som händer i dagens samhälle, och vi kan då med enkelhet
förankra den tolkning som vi gjort med verkligheten. Utöver just det nutida har vi också kopplat
videon till en historisk kontext, vilket också gör att den förankras i verkligheten. Den här formen av
just empirisk förankring gör att uppsatsen i sig då får en högre validitet.
Det är också viktigt att uppsatsen uppnår en kommunikativ validitet, det vill säga vår förmåga att
kunna kommunicera forskningen på ett begripligt och tillgängligt sätt. Om vi inte lyckas att
förmedla vår forskning på ett sätt som andra förstår och godtar, blir giltigheten begränsad och den
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kommunikativa validiteten låg. För att öka transparensen i uppsatsen låter vi citat få en
framträdande roll, vilket i kritiskt diskursanalytiska studier som den här, är gynnande för
validiteten (Bergström & Boréus, 2012). Enligt Malterud (1998) är det betydligt viktigare att
forskarnas litterära färdigheter är större i en kvalitativ forskning, än i en kvantitativ sådan, där
tabeller och statistik kan ta större plats. Men samtidigt påpekar Malterud vikten av att ändå hålla
beskrivningen av forskningen på en vetenskaplig nivå, och inte fokusera enbart på att skapa en
spännande berättelse. En forsknings litterära innehåll som saknar konsistens och intersubjektiv
förmedling av forskningsprocessen blir inte särskilt giltigt. För att uppnå kommunikativ validitet
har vi som författare läst all text tillsammans upprepade gånger och tillsammans redigerat den för
att uppnå ett innehåll som är vetenskapligt, men samtidigt lättillgängligt. Formuleringar och
meningar som var svårförstådda har vi ändrat om, så att inget kan missuppfattas, vilket gör att
läsaren enkelt kan hänga med i forskningsprocessen.

4.5 Reliabilitet
Ser vi till reliabilitetsaspekterna så handlar det främst om, när det kommer till kvalitativ forskning,
om oss forskare själva. Hur pålitlig är egentligen vår tolkning? Har vi gjort på rätt sätt? Enligt
Malterud (1998) finns det flera punkter där man som forskare kan höja reliabiliteten i sin
kvalitativa forskning. Beskrivning av förförståelse, förmåga att göra observationer samt vår förmåga
att följa data. Då vi genomförde en pilotstudie, kunde vi testa hur väl vi kunde göra observationer
men också vår förmåga att följa data. Då vi tidigare inte gjort en textanalys av den här magnituden,
blev pilotstudien en bra och viktig lärdom för att höja reliabiliteten i vår kommande uppsats.
Förmågan att göra observationer blir också starkare då vi sitter och observerar allting tillsammans.
Om man hade suttit ensam är det ibland lätt att missa saker som fort fladdrar förbi på skärmen,
men är man två så finns ett par extra ögon till hands.
Vår förförståelse kring videon i sig, och teorierna kring den, existerar naturligtvis. Vi båda har sett
videon ett antal gånger innan vi ens visste att vi skulle skriva uppsats tillsammans och vi har tittat på
den många gånger innan vi började tolka. Kommentarsfälten, som spirar av tolkningar och teorier
kring musikvideon, är också något som vi har läst sedan videon släpptes. Musikvideon har också
diskuterats bland oss och våra vänner, men det här är inget som skänker något negativt till studien i
vårt tycke. Om vi följer den hermeneutiska cirkeln, där mer tolkning och mer förförståelse, skänker
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mer kunskap, så har vi redan börjat tolkningen av videon för ett halvår sedan, när den släpptes. Och
på det viset har vår kunskap om videon och om tecknen blivit allt större.

4.6 Generaliserbarhet
Enligt Ahrne & Svensson (2015) så finns det en del kritik mot kvalitativa ansatser, gällande just
generaliserbarheten. Det görs inga sannolikhetskalkyler, som det kan göras i kvantitativ forskning,
och att kunna uttala sig om alla musikvideos, genom resultatet av vår forskning, är bara befängt.
Däremot, finns det några generaliseringsanspråk som kvalitativa studier berör. En form av
generaliseringstyp som Ahrne & Svensson (2015) nämner är teoretisk eller analytisk generalisering.
Det går, i korthet, ut på att man som forskare försöker koppla studiens resultat till ett teoretiskt
ramverk, istället för ytterligare empirisk data. I vår studie kopplar vi resultatet till tidigare forskning
och vårt teoretiska ramverk, för att på så sätt befästa det och kunna öka generaliserbarheten för det.
Henry Jenkins och John Fiske är två tunga namn inom forskningen kring populärkultur och dess
betydelse. Vi har tagit vårt resultat, och balanserat detta mot deras teorier och tankar, vilket gör att
studiens resultat får en högre nivå av generaliserbarhet. Den musikvideo som vi analyserar är ett
relativt nytt inslag gentemot Fiske och Jenkins teorier, men den berörs likväl av dem och dess
huvudsakliga innebörd.

4.7 Etiska spörsmål
Då vi ej har att göra med faktiska människor i vår tänkta uppsats, blir de etiska övervägandena
något färre att ta hänsyn till. Enligt Codex (2018), som tillhandahåller regler och riktlinjer för
forskning, så finns fyra huvudkrav för att skydda en medverkande individ i forskningen. Inget av
dessa berör som sagt oss, då vi enbart tolkar befintligt mediematerial. Då vi just enbart ska tolka, så
berörs vi av en annan viktig etisk fråga, nämligen oss själva. Codex har en flik på sin hemsida som
heter “Forskarens etik”, med underfliken “Oredlighet i forskning”. Det är främst här som vi berörs
av etiken inom vår forskning. Oredlighet i forskningen betyder, i korta drag, att man försöker
förändra eller plagiera resultatet till att bli något det inte är, att förvränga forskningsprocessen. Det
kan yttra sig i felaktigt användande av metodik, inklusion eller exklusion av data, eller av en
avsiktligt felaktig tolkning. Alla dessa saker bryter starkt mot Högskolelagen, och det är något vi
inte har någon som helst avsikt att göra. Vetenskapen ska vara grundad i sanning, och alla som läser
forskning ska, givetvis, ha utgångspunkten att den är sann - vilket vi också har.
27

När det kommer till språket i låttexten finns det även det vissa etiska ställningstaganden att fundera
kring. I låttexten som vi analyserar finns det ord som kan uppfattas som stötande och rent av
kränkande. Men då vi vill ge en så rak och ärlig analys som möjligt, har vi valt att inte censurera
orden utan låta dem stå. Låttexten skrevs på ett visst sätt, och vi tolkar den befintliga texten,
ingenting annat.

5. Analys
I analysdelen kommer vi att gå in närmare på de tre nivåerna av den kritiska diskursanalysen. Vid
respektive kapitel presenteras de frågeställningar som var del av analysen kommer att beröra.

5.1 Analys av musikvideon på textnivå
I följande avsnitt kommer musikvideons innehåll att analyseras, även känt som textdelen i
Faircloughs modell av kritisk diskursanalys. Musikvideon är nedbruten i fyra olika sekvenser. Först
presenterar vi sekvenserna på den denotativa nivån, alltså det uppenbara som vi ser. Sedan
presenterar vi våra tolkningar på den konnotativa nivån, alltså de meningar och innebörder som
uppstår när innehållet möter vår förförståelse. Efter det analyseras låttexten som sjungs under
respektive sekvens, dels enbart, dels i kombination med det visuella.
-

Hur skapas mening genom videons textuella innehåll?
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5.1.1 - Textanalys av sekvens 1 - Avrättningen - (0.04-1.02)

Denotativ nivå
En man går fram till en gitarr som står på en stol, sätter sig ned och börjar spela. I bakgrunden
skymtar CG (Childish Gambino). Han vänder sig om och fokuset rör sig mot honom. På stolen
sitter en person utan gitarr med huva på huvudet. CG tar fram en pistol och skjuter personen i
bakhuvudet. Då springer ett barn fram, tar hand om pistolen och lägger den i en röd duk.
Människan som blev skjuten blir bortsläpad av två andra människor.
Konnotativ nivå
Gitarrmannen, som är mörkhyad, är barfota och iklädd vita byxor och beige skjorta som till synes
är av linnematerial, vilket indikerar en avslappnad känsla. Men klädseln, i det här sammanhanget,
ger också konnotationen till slaveriet då linne var vanligt förekommande som material på de kläder
som bars av slavar i USA. Gitarren som han sedan spelar på är väldigt sliten och smutsig, vilket
konnoterar till att den är välanvänd. Mot bakgrund av ovan nämnt ges indikationen att mannen är
en slav, eller likväl en fri människa i avslappnad klädsel som spelar gitarr. CG bär också han ett par
ljusa byxor, men dessa är figursydda och ser ut att vara av annat material. De liknar även de byxor
som slavar bar i USA.

29

CG börjar dansa och närmar sig gitarrmannen, och samtidigt som han gör det börjar hans ansikte
att ta olika uttryck. Majoriteten av tiden ser han likgiltig ut, men växlar det ansiktsuttrycket med ett
förvridet, nästan ilsket, sådant. Precis innan han når platsen där gitarrmannen satt, spänner och
bröstar CG upp sig, som om han gör sig redo att utföra en kraftig handling.
När CG har kommit fram till den stol där gitarrmannen tidigare satt, sitter nu en person med en
huva på huvudet och trasiga och smutsiga kläder, liknande de som gitarrmannen bar. Huvan över
huvudet är vanligt förekommande vid avrättningar och kan därför antas vara ett indexikalt tecken
för just en avrättning. Det finns därför anledning att tro att mannen på stolen är samma person,
fast nu är denne klädd för avrättning. Här kan det då konnoteras att gitarrmannen i en hast blivit
bortförd från sin lugna, gitarrspelande vardag i avslappnade kläder, till att bli inhumant avrättad i
trasiga och smutsiga kläder.
CG ser ut att ta fram en pistol ur bakfickan ur sina byxor och ställer sig och poserar i en statisk
position bakom mannen med huvan. Positionen som CG står i, liknar sättet som Jim Crow, en
tecknad figur som var starkt förknippad med segregationsklyftan i USA efter inbördeskriget,
porträtterades på. Mot bakgrund av den tolkningen finns det anledning att tro att man i videon vill
uppmärksamma segregationen och det förtryck som figuren symboliserar.
Efter att CG skjutit mannen, som handlöst fallit mot golvet, springer ett barn fram och hämtar
pistolen och lindar in den i rött tyg och hanteras väldigt varsamt. Samtidigt släpas den ihjälskjutna
mannen burdust iväg av två stycken personer. Det här går att tolka som att vapen är mer värda och
behandlas bättre än vad mörkhyade människor gör. Vapen och människor, som i den här
beskrivningen utgör två betydelsebärande element, kan genom ett kommutationstest påvisa en
annan mening. Det vill säga, om man byter plats på de två elementen, så att människorna istället tas
ömsint om hand om, kan vi se att innebörden blir en annan. Och också därför kan vi anta att
elementen har givits sin ursprungliga betydelse av en särskild anledning.
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Analys av låttext - Sekvens 1 (0.04-1.02)
“Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, go, go away”

Från 0.04 till 0.20, sjungs textraden ovan acapella av en kör. Medan textraderna sjungs, kommer
gitarrmannen in i bilden, samtidigt som CG skymtas i bakgrunden. När mannen fattar gitarren och
börjar spela, blir även texten annorlunda.
“We just wanna party
Party just for you
We just want the money
Money just for you (yeah)
I know you wanna party
Party just for free
Girl, you got me dancin' (girl, you got me dancin')
Dance and shake the frame (yeah)”

Från 0.20 till 0.52, sjungs raderna ovan två gånger, dels av artisten själv, Childish Gambino, men
också artisten Young Thug krediteras för dessa rader. Så fort mannen med gitarren börjar att spela
så börjar de att sjunga. Samtidigt som raderna sjungs, så dansar CG runt i lagerlokalen, med olika
ansiktsuttryck. Raderna indikerar på samma avslappnade och fria känsla som mannens gitarrspel,
och CG:s dans i videon gör. Men när han fiskat upp pistolen och skjutit mannen, som nu fått på
sig en huva och smutsiga kläder, förändras låttexten direkt i samband med skottet.
0.52 - 1.02
“This is America
Don't catch you slippin' now
Don't catch you slippin' now
Look what I'm whippin' now”
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Precis efter att mannen avrättats sjunger artisten “This is America”, vilket ger en betydligt större
tyngd till orden. Enligt Frith (1996) är kombinationen och relationen mellan text och melodi, i det
här fallet videon i sig, ett sätt att skapa en djupare innebörd och en kraftigare påverkan.

5.1.2 - Textanalys av sekvens 2 - Körmordet - (1.41 - 2.02)

Denotativ nivå
Sekvensen börjar med fokus på en gospelkör som står och dansar och sjunger, CG kommer sedan
in genom en dörr och dansar med kören. Sedan slutar han plötsligt att dansa. Han får ett vapen
kastat till sig och vänder sig hastigt mot kören och skjuter samtliga i en och samma rörelse. En
person kommer sedan fram och tar hand om vapnet och lägger det i en röd duk. Samtidigt, i
bakgrunden, rusar människor med olika redskap, förbi en tom polisbil med sirener på, i riktning
mot den skjutna kören. CG lämnar platsen.
Konnotativ nivå
Gospelkören sjunger och dansar i glädjens tecken; de verkar ha en trevlig stund tillsammans. CG
kommer in och ansluter till dansen. Helt plötsligt slutar CG att dansa, han stannar upp och det
glada ansiktet har nu bytts ut mot ett bestämt ansiktsuttryck. Efter det får han ett automatvapen
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kastat till sig som han i en och samma rörelse skjuter ner hela kören med. Skjutningen av kören
konnoterar vi till det uppmärksammade massmordet på mörkhyade personer i en kyrka i
Charleston år 2015.
Vapnet tas om hand i en röd duk, och samtidigt som CG lämnar platsen rusar flera personer,
utrustade med diverse tillhyggen, mot den nedskjutna kören. Att vapnet i såväl den första som den
andra skjutningen försiktigt tas om hand i en röd duk kan vara en symbol för att uppmärksamma
den inställning många amerikaner har till vapen och den debatt som pågår kring ämnet. Och
dukens röda färg symboliserar att det är något fint som tas om hand. Som exempel går det att dra
en parallell till “röda mattan” som rullas ut vid galor eller andra större och finare tillställningar.
Mattan, som kännetecknas av sin röda färg, rullas då ut för prominenta människor att gå på. Den
anses vara ett sätt att uttrycka lyx och extravagans, vilket då, i detta fall, kan tolkas som att vapnet är
något finare och värt att ta extra väl hand om. Färgen rött är också starkt symboliserad med blod,
och blod kan vara, i sin tur, en symbol för död. I det amerikanska politiska systemet är
republikanerna, ett av de två stora partierna, förknippade med färgen rött. Republikanerna är
också kända för att ha en mer konservativ syn på vapenfrågan i USA, än deras stora motståndare,
demokraterna.
Personerna som rusar mot den nedskjutna kören kan vara en del av ett upplopp som startat som en
protest mot skjutningen. Personerna springer, på sin väg mot kören, förbi en tom polisbil med
påslagna sirener. Med andra ord sitter det ingen polis i bilen, och det syns heller ingen i närheten.
Det kan tolkas som en hint mot polisen som vill ge sken av att de alltid bryr sig och försöker göra
något åt de brott som begås, oavsett i vilket område och vilka som är inblandade. Men den tomma
polisbilen kan vara ett indexikalt tecken för det motsatta; att deras närvaro är ett spel för gallerierna.
Analys av låttext - Sekvens 2 (1.41 - 2.02)
1.41 -1.56
“Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh, tell somebody
You go tell somebody
Grandma told me
Get your money, Black man (get your— Black man)”

33

Begreppet pengar återkommer i den här delen av låten, som sjungs av kören. Kören sjunger och
dansar och ser väldigt glada ut, medan de sjunger textrader som kan uppfattas inbegripa en
kontrasterande mening. Pengar är förknippat med rikedom och framgång, som i sin tur, i viss mån,
är synonymt med människor i underhållningsbranschen i USA. I en sådan mening gör “money”
inget ont, men i kombination med “black man”, sagt av den äldre, visare “grandma” och utifrån
den förförståelse vi besitter kring videon och dess faktiska avsändare, ges ordet en annan, mörkare
bakomliggande mening. Att CG benämner pengar följt av ett etniskt ursprung som genom
amerikansk historia inneburit fattigdom, slaveri, och diskriminering ger konnotationer till en
avspegling av dåtiden, som mörkhyade i USA än i dag lever under. Det vill säga att man som
afroamerikan, trots rikedom eller framgång på annat vis, fortsatt lever under orättvisa,
diskriminerande förhållanden.
Därutöver kan texten vara en beskrivning av hur en stöttande farmor, som genomlevt ett dåtidens
amerikanskt samhälle där afroamerikaner levde under ett än större förtryck, för läran vidare. “Get
your money, Black man” kan mot den bakgrunden innebära en, från farmoderns sida,
uppmuntran till att blunda för orättvisa och diskriminering. Och, istället, enkom fokusera på att rå
åt sig det livet trots allt kan ge. Precis som i den första sekvensen så sjunger CG “This is America”,
precis efter att han har skjutit:

“This is America (woo, ayy)
Don't catch you slippin' now (woo, woo, don't catch you slippin' now)”
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5.1.3 - Textanalys av sekvens 3 - Folkets uppror - (2.04 - 3.01)

Denotativ nivå
CG dansar med ett gäng ungdomar, i bakgrunden pågår ett stort tumult. Folk springer runt, kastar
sig ner från taket och en tom polisbil skymtas. Kameran rör sig och då ser man maskerade barn som
filmar händelserna med sina mobiler. CG och ungdomarna dansar i en ring, i bakgrunden rider en
svart ryttare förbi. Sedan höjer CG sina händer, som en pistol, och då dör tumultet ut. Då tänder
han han en joint och går ur bild.
Konnotativ nivå
I inledningen går CG in i bild med ett marscherande steg och en uppbröstad framtoning, något
som konnoterar att han vandrar in i ett krig likt en militär. Han stannar plötsligt till, gör ett
förvånat ansiktsuttryck, och börjar sedan dansa. Bakom CG ansluter ett gäng ungdomar, som till
synes bär skoluniform, in i dansen. Dansen pågår i förgrunden medan det i bakgrunden pågår ett
tumult. Människor springer runt med olika tillhyggen och hoppar på bilar som står placerade lite
överallt. I bakgrunden, i tumultet, ser man en man med vit klädsel hoppa ned från våningen
ovanför, en aktion som liknar ett självmord då man ser att han hoppar för egen maskin. Sedan, kort
därefter, hastar det förbi, framför CG och ungdomarna, en man som blir jagad av en människa
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iklädd insatskläder, som i sin tur jagas av två andra personer. När någon bär insatskläder, oftast
poliser, är det ett tecken på att grova våldsamheter pågår som kräver just denna extra utrustning för
att bekämpa våldsamheterna. I den bakre delen av bakgrunden ser man en person kliva ur en
polisbil, som står stilla, med påslagna sirener. De påslagna sirenerna indikerar även de att det sker
något av brottslig karaktär. Samtidigt som tumultet, delvis beståendes av ovan beskrivna skeenden
pågår, dansar CG och ungdomarna, till synes obrydda, i en synkroniserad, glädjefylld, dans.
Dansen i förgrunden gör att fokus riktas bort från tumultet i bakgrunden. När kameran rör sig
bort från CG skymtas ett flammande oranget sken, ett indexikalt tecken på eld.
Uppe på en avsats sitter ett gäng ungdomar, samtliga maskerade, och filmar händelserna med sina
mobiltelefoner. När kameran åter vänder sig till CG och hans dansande gäng, så står de i en ring
och dansar bredvid en brinnande bil. En brinnande bil är en symbol för upplopp, det indexikala
tecknet för eld, har nu vuxit fram och blivit ett ikoniskt sådant. Medan de dansar pågår fortfarande
upploppet i bakgrunden, och en svartklädd ryttare rider, i bakgrunden, förbi på en vit häst. Den
svarte ryttaren är i bibliska sammanhang förknippad med död och domedag. Vilken i videon kan
symbolisera den onda, bråda verklighet som videon implicit skildrar, och vad den kan komma att
leda till. CG och ungdomarna dansar vidare, tills att han gör en rörelse som liknar att han ska skjuta
med en låtsaspistol. Ungdomarna blir rädda för något och springer i väg, och allt tumult upphör.
När tystnaden infinner sig tar CG upp vad som ser ut som en joint, och tänder den. Att han väljer
att tända en joint efter att tumultet upphört kan vara ett sätt för honom att slappna av och tänka
på annat, än det som just inträffat framför hans ögon. Drogerna konnoterar till ett medel för att fly
undan verkligheten.
Analys av låttext - Sekvens 3 (2.04 - 3.01)
“Look how I'm geekin' out (hey)
I'm so fitted (I'm so fitted, woo)
I'm on Gucci (I'm on Gucci)
I'm so pretty (yeah, yeah)
I'm gon' get it (ayy, I'm gon' get it)
Watch me move (blaow)”
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Medan CG och ungdomarna dansar, samtidigt som tumultet pågår i bakgrunden, är det dessa
rader som sjungs. Trots upploppet i bakgrunden vill han att fokuset ska riktas mot honom, för att
han är fin, har snygga kläder och bär märket Gucci, ett klädmärke som fått stort uppsving under de
senaste åren. Under tiden som raderna sjungs dansar CG på ett annorlunda sätt, och rör sig på ett
sätt som liknar det sättet som personer på en catwalk rör sig. Att personen också påpekar hur fint
klädd den är, och säger “I'm gon' get it”, kan tyda på att denne vill påvisa hur lättare det är för
människor som är fint klädda och i dyra kläder, att ta sig någonstans i världen.
“This a celly (ha)
That's a tool (yeah)
On my Kodak (woo, Black)”

Samtidigt som kamerorna rör sig mot barnen med mobiltelefonerna sjungs dessa rader, vilket
förstärker meningen kring varför de filmar. Mobiltelefoner är ett redskap, som kan användas till
fler saker än bara tidsfördriv. Videor från mobiltelefoner sprids ofta snabbt via sociala medier, och
det finns många exempel där mobilfilmer från brottsplatser hamnar i nyheterna. I dag bär, i
princip, varenda ungdom i västvärlden på en smartphone, vilket gör att de kan filma saker och ting
när de faktiskt händer. I samband med, bland annat, skolskjutningar, har klipp dykt upp på nätet
och i medier inifrån skolorna där skjutningen ägde rum. Det blir en unik inblick i hur skräcken är
för barnen som ligger och trycker i ett klassrum medan deras skolkamrater skjuts ihjäl i ett annat.
Mobiltelefonerna kan visa händelser på ett helt annat sätt och från ett annat perspektiv. Kodak är
ett känt kameramärke och var mer populärt förr i tiden, innan digitalkamerorna kom in i bilden.
Kodak Black är en amerikansk hip hop-artist vars musik har använts i tv-serien Atlanta, som
Childish Gambino, som bekant, står bakom.
“Hunnid bands, hunnid bands, hunnid bands (hunnid bands)
Contraband, contraband, contraband (contraband)
I got the plug in Oaxaca (woah)
They gonna find you like "blocka" (blaow)”

Begreppet ”hunnid bands” står för 100 000, i det här fallet, dollar. Contraband, som nämns i raden
efter, handlar om varor eller föremål som är olagliga. I fängelser är contraband föremål som fångar
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inte får ha i sina celler, av olika anledningar. Det går att anta att personen bär på alla dessa pengar,
och att de inte är införskaffade genom lagliga medel, vilket resonerar med meningen efter.
Oaxaca ligger i Mexiko, och då den har en ”plug” där, handlar det om att personen köper knark av
någon därifrån. Det utgår även ett hot i och med att de kommer hitta någon, och det med ett
”blocka”, ett uttryck för ett pistolskott. CG håller även sina händer som en pistol när ordet
“blocka” sjungs, och knarkkopplingen fortsätter till det att det blir tyst, då han tänder, vad som ser
ut att vara, en joint.
5.1.4 - Textanalys av sekvens 4 - Springer för livet - (3.37 - 4.01)

Denotativ nivå
Kameran sveper in från svart underifrån, och filmar CG:s springande siluett bakifrån. Han filmas
sedan framifrån, där han springer ut från mörkret mot ljuset. Han ser rädd ut och skriker samtidigt
som han springer. Mot slutet ser man att det springer fler människor bakom honom, innan bilden
sedan blir klippt till svart och musikvideon slutar.
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Konnotativ nivå
I den inledande delen av sekvensen verkar det som att CG blir jagad. Kameran rör sig sakta allt
närmare den febrilt springande silhuetten av CG, som springer mot en upplyst del av vad som
liknar en lagerlokal. Kameran skiftar sedan fokus från att filma honom bakifrån till att filma
honom framifrån. Man ser då hur det uppenbaras människor bakom honom, som springer i
samma riktning, efter honom. Här får man också se CG:s ansikte, som till en början uttrycker en
bestämdhet, som att han målmedvetet ska ta sig till en särskild plats. Men under utvecklingen av
sekvensen ser man att hans ansiktsuttryck förändras och går från att se bestämt ut, till att uttrycka
en extrem rädsla. Människorna som springer bakom honom, ser ut att öka till antalet ju mer av
scenen som lyses upp av lamporna. Mot slutet av klippet skriker CG rakt ut, precis innan bilden
klipps till svart.
Fenomenet att föras in i ljuset, eller som CG gör, springer, är en symbol för att bli upplyst och för
att kunna se hela bilden. Begreppet “förd bakom ljuset”, innebär då motsatsen, att man blivit
undanhållen för sanningen. Och ju längre som CG vistas i ljuset, desto mer rädd blir han. Från det
bestämda ansiktet i mörkret, till ett vettskrämt sådant i ljuset, kan tyda på att det som finns i ljuset,
det som han har möjlighet att se, gör honom livrädd. Människorna, som springer bakom CG, blir
fler till antalet ju längre han springer. Men personerna syns inte riktigt, utan fokuset ligger enbart
på CG, vilket gör att de bakomliggande blir suddiga och perifera objekt. De springer bakom i en
något som liknar en formation, och den stora frågan är: Jagar de honom, eller följer de honom?
Analys av låttext - Sekvens 4 (3.37 - 4.01)
“You just a black man in this world
You just a barcode, ayy
You just a black man in this world
Drivin' expensive foreigns, ayy
You just a big dawg, yeah
I kenneled him in the backyard
No, probably ain't life to a dog
For a big dog”
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Att likna en mörkhyad person med en hund är ett rasistiskt uttryck. Young Thug, personen som
framför raderna, gör dock liknelsen mellan hundar och mörkhyade, och visar att den inte är särskilt
långt emellan, trots allt. För hundar, som ska vara fria djur, så är ett liv fastkedjade på en bakgård
inget liv. Att vara fastkedjad till något, och kedjor i allmänhet, är ofta en symbol för att vara fast vid
något och att vara begränsad. Just i det här fallet symboliserar kedjan de begränsade möjligheter
som mörkhyade får i USA, och att de är fast på det stället som de startade på.

5.2 Analys av musikvideons narrativ
Nedan kommer vi identifiera och diskutera tre olika dominerande myter i musikvideon. Vi
benämner här myt som en form av vedertagen berättelse som rör sociala och naturliga fenomen. De
tre myterna är vapen, slaveriet och den amerikanska drömmen. Eftersom musikvideon är en form
av narrativ, vilken vi har beskrivit i tidigare del, kommer vi för tydlighetens skull hänvisa till de
specifika delar som redovisats i ovan del (ex. sekvens 1.).
-

Hur skapas mening genom videons narrativ i relation till dominerande myter?

5.2.1 Myten om vapnens betydelse
I musikvideon figurerar olika former av myter, som gestaltas på olika sätt. Som vi nämnt i sekvens 1
och sekvens 2, existerar det ett förhållande mellan vapen och människor. Efter att CG har skjutit de
olika personerna, så rusar det fram någon som tar hand om hans vapen och lindar in dem i en röd
duk, medan människorna, som blivit skjutna, släpas iväg. Korrelationen mellan just den
porträtterade bilden av människor och vapen, och hur amerikanerna är försvarande över sin
vapenrätt, är en krockande och talande bild. Den dominerande myten i det här fallet blir att
människor i USA älskar sina vapen, och att de bryr sig mer om dem än om liven som skördas av
dem. Den röda färgen symboliserar, som vi nämner i konnotationsdelen, att något premieras, likt
den röda mattan. Vapnen får en trevlig färd ut ur bild, medan de skjutna människorna bestialiskt
släpas bort. Men den röda färgen är också färgen som den styrande sidan i USA, republikanerna,
bär. Demokraterna har sin blåa färg, medan republikanerna bär rött. Republikanerna är också
kända för att vara konservativa i vapenfrågan, och många politiker, däribland presidenten själv, slåss
ofta för att bibehålla vapenrätten, och till och med utöka den.
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5.2.2 Myten om slaveriet
I videon finns det många tecken och blinkningar åt slaveriet i USA. Slaveriet tog plats i landet
under 1700- och 1800-talet, och fick sitt ordentliga slut genom inbördeskriget som slutade år 1865.
CG, som ses som huvudpersonen i musikvideo, går klädd i slavliknande kläder, precis som den man
han avrättar i videons första sekvens. De smutsiga linnekläderna konnoterar starkt till slaveriet och
sättet som mannen avrättas på, med en huva på huvudet, var ett sätt att avrätta människor på under
samma period som slaveriet ägde rum. Videon fortsätter med när CG, i samband med
avrättningen, står i en liknande position som Jim Crow. En karaktär som förknippas med de
segregationslagar som upprättades efter inbördeskriget, för att fortsatt skilja på mörkhyade och vita
människor i USA.
I musikvideon är det CG, i en position likt Jim Crow, som kommer in och skjuter mannen i huvan,
som ursprungligen såg ut att ha en trevlig stund med sin gitarr. Precis när slaveriet i USA
upphörde, genom inbördeskriget, så kom dessa lagar in och förhindrade den relativt nyfunna
framgång hos de mörkhyade. Och när han, precis efter skottet utbrister “This is America”, finns en
koppling till hur landet har behandlat de personer med annan hudfärg. Trots att landet befriade
slavarna efter inbördeskriget, försattes de återigen i ett förtryck, som varade en bra bit in på
1900-talet.
5.2.3 Myten om den amerikanska drömmen
En klassisk mytbildning i USA är den om den amerikanska drömmen. Uttrycket den amerikanska
drömmen myntades på 30-talet i USA, och handlar om föreställningen att alla kan bli
framgångsrika i landet, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Termen har kallats för
landets nationalethos och nämns i många popkulturella texter, inte minst inom musik. I
musikvideon existerar flera typer av kopplingar till just den amerikanska drömmen, främst i
låttexten. I början av låten sjunger artisten mer om drömmens möjligheter och om jakten på
pengar. Sättet som en person kan lyckas på och bli framgångsrik kan givetvis mätas på olika sätt, alla
kan uppfylla den amerikanska drömmen på olika sätt. I låten likställer man pengar med att vara
framgångsrik. Flera texttrader handlar om att personen i fråga ska hämta pengarna och välja dem
och ingenting annat. Pengarna kan symbolisera framgångsrikhet och lycka för de personer som
befinner sig i ett utanförskap. Men i slutet av låten tar diskussionen kring den amerikanska
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drömmen en vändning, där blir låttexten mer allvarlig. I slutet likställs mörkhyade personer vid
fastkedjade hundar på en bakgård, de har inga möjligheter och kommer alltid att vara fastkedjade
till sitt öde. De mörkhyade människorna åker runt i dyra bilar, vilket kan vara ett tecken på just
framgångsrikhet och att de har lyckats uppnå den amerikanska drömmen. Men trots att de
bevisligen har pengar, så ses de som ingenting annat än en mörkhyad människa som är fastkedjad
på sin bakgård. Det här kan vara en medveten blinkning till att den amerikanska drömmen, som ska
gälla alla personer i landet, kanske inte riktigt gäller alla? Det här går att koppla till hur mörkhyade
personer sågs i USA för bara drygt hundra år sedan. Då hade mörkhyade inte i närheten av samma
förutsättningar och möjligheter att ta sig någonstans i landet, de fick bära en stämpel i sin panna
från dagen de föddes till dagen de dog. Backar vi ännu längre tillbaka i tiden var slaveriet en ännu
större förstärkning av den amerikanska drömmens två sidor. Du kan bli vad du vill, bara om du ser
ut på ett visst sätt. På flera platser i musikvideon är det det här som åsyftas, de mörkhyade har inte
samma möjligheter idag, trots att alla bör ha det. Glover har själv nämnt i intervjuer att han ständigt
blir stannad av poliser när han, som framgångsrik artist och skådespelare, åker runt i en av sina fina
bilar. Den amerikanska drömmen gäller kanske inte alla.

5.3 Den diskursiva praktiken
I följande del kommer vi utifrån två frågeställningar diskutera och resonera kring den kontext
videon är sprungen ur samt vad som sprungit ur videon. Frågeställningarna lyder:
-

Vilka andra texter och diskurser bygger musikvideon på?

-

Vilka andra texter baseras på musikvideon?

5.3.1 Vilka andra texter och diskurser bygger musikvideon på?
Musikvideon blinkar, som vi gått igenom i tidigare avsnitt av uppsatsen, till många andra texter och
diskurser. Intertextualiteten rör sig över många genrer, berör många åldersgrupper och behandlar
ämnen såsom rasism, politik, utanförskap, men också mer lättsamma ämnen såsom musik, dans
och mode.
För att populärkultur ska bli just populär krävs det att den, enligt Fiske, är polysemisk, vilket
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innebär att den är mångtydig och ges olika innebörder beroende på vem som tittar på den. Fiske
påpekar också vikten av att videon har ett brett innehåll, vilket kan tilltala personer från olika
sociala skikt och med olika former av förförståelse. I videon förekommer just den här breda
variationen av olika element som gör att många tittare, oavsett förförståelse och kulturell bakgrund,
ser något i den som de känner igen från något annat. För den yngre målgruppen kan virala danser
skådas. Dansen som sker i spelet Fortnite inträffar i sekvens 3, i samma sekvens dansar även CG
som personerna i musikvideon till låten “Watch Me (Whip/Nae Nae)”, en musikvideo som, i
skrivande stund, har närmare 1,6 miljarder visningar på YouTube. Dessa två danser är populära
och har hög igenkänningsfaktor hos den yngre publiken, vilket gör att de ser något som de känner
igen och kan börja att prata om den.
I låttexten nämns flera popkulturella referenser som kan identifieras, beroende på vilket mått av
förförståelse man har. Enkla grejer, likt klädmärket Gucci, nämns, men även mer svårtydliga saker
såsom artisten Kodak Black, vars namn svävar förbi i bakgrunden, och en referens till ordet
“blocka”. Ordet “blocka” är en synonym för ett pistolskott, ett uttryck som myntades av en av
hiphopens förgrundsfigurer, Notorious B.I.G. Flera olika artister medverkar i låten, men det är
svårt att höra deras faktiska medverkan. Däribland finns Young Thug, 21Savage och Quavo.
Quavo är en av deltagarna i hiphopgruppen Migos, en av de mest populära banden i världen under
år 2018, som vi nämner i vår bakgrund. Kombinationen med några av dagens absolut hetaste
artister, och referenserna till gamla legender såsom Notorious B.I.G, gör att videon ges ett bredare
innehåll, vilket, enligt Fiske, möjliggör för att dess popularitet har potential att bli större. Innehållet
kan då, i större utsträckning, nå ut till en större skara människor som var för sig, utifrån sin
förförståelse, tolkar videon och ger den mening.
Referenserna till musiken finns även i det visuella. Sångerskan SZA sitter på en motorhuv under en
av scenerna, med en frisyr som liknar den krona som frihetsgudinnan bär. Teorierna kring att SZA
skulle vara en referens till frihetsgudinnan har hon, på ett sätt, bekräftat själv. På sitt
Instagramkonto postade hon en bild på sig själv från inspelningsplatsen, med ordet “Liberty” som
bildtext. Det här är ett exempel på hur deltagarna i videon använder sig av Jenkins (2012; 2007)
teori kring det transmediala berättandet, att narrativet fortsätter i ett annat medium än det
ursprungliga. Likt Gorillaz, som Jeffery (2017) skrev om i sin artikel, går SZA ut och bekräftar ett
av publikens egna narrativ, vilket kan öppna upp för att ännu fler blir motiverade att försöka fylla
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de narratologiska hål som existerar i videon. Precis som Jenkins (2012; 2007)  n
 ämner, så kan man
genom att fortsätta i ett annat medium nå ytterligare personer och allt fler kan komma att leta sig
till videon, vilket i sin tur leder till ytterligare diskussion och uppmärksamhet.
Ett genomgående tema i musikvideon är att den innehåller flera element som går att koppla till
rasism och utanförskap. Glover och Murai, skaparna av videon, har båda gått ut och sagt att
videon, och deras tv-serie, behandlar dessa två ämnen. Men i vilken skepnad, och på vilka nivåer,
syns detta i videon?
Ett av de element som existerar tidigt i videon, i sekvens 1, är figuren Jim Crow. Som redan nämnt
var Jim Crow en tecknad figur, som symboliserar det förtryck och den segregation som mörkhyade
upplevde i USA under 18- och 1900-talet. När CG avlossar pistolen, står han snarlikt det sätt som
Jim Crow porträtteras på. För att känna igen Jim Crow krävs det att man, som läsare av texten, har
kunskap om amerikansk historia och vad karaktären i fråga symboliserar. Fåtalet, om ens en
bråkdel, av tittarna till musikvideon känner till Jim Crow, vilket gör att det är en detalj som kan gå
många förbi. Däremot finns det andra, mer tydliga, element som ingår i samma tema. I skjutningen
i sekvens 1 avrättas mannen i en huva, vilket är en tydlig symbol för avrättning. Att det också är en
mörkhyad man med trasiga kläder som avrättas gör det hela än mer tydligt. Alla som tittar på
videon ser inte att det är figuren Jim Crow som skjuter, men i princip alla ser att det är en
mörkhyad man som blir avrättad, vilket i sig är ett starkt budskap. Det här gör att den implicita
läsaren, den tänkta läsaren av texten enligt avsändaren, blir en väldigt bred sådan. Skjutningen i
sekvensen går att tolka på flera olika nivåer, allt från den diskriminerande figuren till att det är en
mörkhyad person som avrättas. Det gör att spannet för den implicite läsaren blir väldigt brett,
många kan se skjutningen och tolka något ur den.
Jim Crow-figuren är starkt förknippad med slaveriet, men det är inte det enda i sekvens 1 som är
kopplat till slaveriet i USA under 18- och 1900-talet. Som vi nämner i den semiotiska analysen
tidigare i uppsatsen, så bär gitarrmannen kläder som går att likna vid linnematerial, vanligt
förekommande hos slavar under den här perioden. Utöver gitarrmannen har även CG själv ett par
byxor, som även de konnoterar till en typ av slavklädsel. Anspelningen och kopplingen till
diskursen om just slaveri är ett sätt att ytterligare stärka det narrativ som existerar om utanförskapet
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för de mörkhyade. Blandningen mellan nutida och gamla referenser stärker videons polysemiska
innebörd och öppnar upp för fler tolkningar och ökad popularitet, vilket vi varit inne på tidigare.
I exemplet med skjutningen i sekvens 2, så är fallet det samma. Den som känner till skjutningen i
kyrkan i Charleston år 2015, konnoterar med stor sannolikhet till den, när de tittar på den
sekvensen. Men den som inte har den förförståelsen, ser förmodligen ändå en kör, med enbart
mörkhyade människor, bli brutalt mördade. Likväl som de ser en mörkhyad människa, i det här
fallet Childish Gambino, ligga bakom dådet. Även här når de intertextuella kopplingarna olika
nivåer, och på så vis fler personer.
Childish Gambino, som är musikvideons faktiska författare tillika avsändare, har, som vi redogör i
bakgrunden, uttalat sig kring allt från etniska orättvisor till politik. Och, tillsammans med
regissören Hiro Murai, ligger han bakom TV-serien Atlanta, som de båda har beskrivit som en serie
som skildrar verkligheten för de som lever i utanförskap. Därutöver har han beskrivit musikvideon
som en reaktion på det som pågår i världen just nu, och, i synnerhet, i USA. Med det i åtanke ges
såväl skjutningarna i sekvens 1 och 2, samt de olika gestalterna Jim Crow och mannen i huva och
linneklädsel, sin symbolik. Här finns anledning att ta upp begreppet implicit författare. Vetskapen
kring Childish Gambino som faktisk författare, vad och vem han är, likväl som kunskapen kring
vad han och regissören har uttalat sig om, är delvis det som skänker texten, och dess tecken, sin
mening. Delvis ingår också diskursen om hiphop som musikgenre, såväl rent historiskt som i nutid,
och så även det politiska läget i USA - samtliga delar vilka vi har redogjort för i vår bakgrund. Alla
dessa delar utgör tillsammans vår förförståelse kring videon som vi använder då musikvideon ges
sin implicita författare. Den implicite författaren kan då antas tas uttryck med avstamp i de
värderingar och kunskaper som en mörkhyad person, med inblandning i hiphopmusiken, antas ha.
I låttexten existerar många konkreta saker som tyder på just det. Referenser till andra hiphopartister
visar att den implicite författaren har kunskap inom det, och textraderna som anspelar på baksidan
av den amerikanska drömmen, tyder på att den har kunskap även inom det. Det, i kombination
med den politiska situation som råder, skapar en implicit författare med en stark samhällskritisk
känsla som är florerad ur ett utanförskap.
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5.3.2 Vilka andra texter baseras på musikvideon?
This is America, vars narrativ innehåller flera kulturella, historiska och populärkulturella element,
har getts nytt liv i många former världen över. Förutom att den, som nämnt, blivit omåttligt
populär på Youtube sett till antalet visningar, har den också stått till grund för andra musikvideor
och låtar. Alltså har videon, utöver att vara baserad på en del andra texter och diskurser, inspirerat
andra att basera sina texter på den, trots att den bara existerat i drygt ett halvår. En av de mest
populära av de videor som sprungit ur originalvideon, sett till antalet visningar på Youtube, är en
som heter T
 his is Nigeria. Låten och videon är, till stora delar, väldigt inspirerad av just T
 his is
America, men avsändaren har valt att vinkla låten så att den passar ur en nigeriansk synpunkt och
på deras vardag. Artisten heter Falz och låten, som släpptes i slutet av maj 2018, har i nuläget
närmare 16 miljoner visningar på YouTube. Den som har sett de båda videorna kan identifiera
stora likheter, men också stora olikheter. This is Nigeria riktar stark kritik mot hur landet styrs och
vilka förutsättningar medborgarna har och vilka liv de lever. Regeringen porträtteras som en
förblindad sådan, och deras ögon riktas inte mot fattigdomen, upploppen och folkmorden på
gatan som sker i videon. Avsändaren väljer också att visa upp Boko Haram, den nigerianska
islamistgruppen som, enligt videon, i praktiken styr landet med sina väpnade attacker och dåd.
Videon fick stor uppmärksamhet, inte minst i hemlandet Nigeria. Där blev den en stor snackis och
det hela ledde till att landets regering valde att stoppa videon och låten från att spelas i nationell tv
och radio. Falz skildring av sitt eget land blev alltså censurerad av detsamma, något som väckte stor
uppmärksamhet, även i internationell press.
Fenomenet kring This is Nigeria går i linje med Jenkins (2012;2007) beskrivningar om det
transmediala berättandet, såväl som Jeffreys (2017) tillämpning av samma begrepp, på musik. Det
ursprungliga narrativet, i det här fallet T
 his is America, har av dess upphovsmakare, lämnats öppet
för mottagare att tolka själva. I enlighet med teorin om det transmediala berättandet ger det
utrymme åt andra att ge narrativet ny mening och form. Dels genom att videon, som förkommet,
analyseras och delas på olika webbsidor, däribland bloggar och webbtidningar. Dels genom att
människor kommenterar sina tankar och idéer kring videons delar i kommentarsfältet på Youtube,
där den publicerats. På det här sättet kan en text ges nytt liv, och nya tappningar, och också större
spridning. Och precis som vi nämner i en tidigare del så tillåter också Youtube som
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medieplattform, i stor skala, människor att delta i rekonstruktionen och tillbyggnaden av ett redan
befintligt narrativ. T
 his is Nigeria är i det här fallet ett exempel på hur ett narrativ kan ges nytt liv
och ökad spridning, i synnerhet genom en mediekanal som Youtube. Eftersom det så tydligt
framgår att musikvideon till den sistnämnda låten, och dess innehåll, hämtat sitt narrativ från T
 his
is America, så får de en naturlig koppling till varandra där den ena förstärker den andra.

5.4 Sociokulturell praktik
Vi kommer i det här avsnittet resonera kring hur musikvideon kan och tar form i den samhälleliga
kontexten. Detta gör vi utifrån frågan:.
-

Hur tar This is America form och uttryck i en samhällelig kontext?

5.4.1 Musikvideons mångtydighet
Musikvideon är ett narrativ som inbegriper referenser från såväl dåtid som nutid, från
historiekulturella betingelser till virala fenomen. Och dessa element kan samtliga ges olika innebörd
beroende på vem, hur och utifrån vilket perspektiv texten läses. Med andra ord är den som Fiske
(1989) skulle benämna det, polysemisk, och därmed mottaglig för en bred skara människor av olika
slag och med skilda förkunskaper. Polysemi, menar Fiske, är en essentiell egenskap hos en text för
att den ska kunna bli populär. Men därutöver, och emellertid, menar Fiske att förutom att vara
mångtydig, så ska en text helst vara enkel att förstå för att kunna bli populär. Fiske refererar här till
Barthes (1977) och den skrivande respektive läsande texten. This is America är i sin natur komplex
och i sina många betydelsebärande delar svår att tyda. Den är mångtydig rent visuellt och
kombinerat med låttexten kan den ges än fler, olika innebörder. Den läsande texten, som enligt
Fiske och Barthes, har större möjlighet att bli populär, är i sin konstruktion enkel att förstå. Den
skrivande, i sin tur, kräver mer tolkningsarbete för att på något vis kunna förstås. Och därför
tenderar den sällan att bli lika populär. I det här, om möjligt ovanliga fallet, har musikvideon vars
konstruktion kan hävdas vara lik den skrivande texten, blivit populär mycket på grund av sin
komplexitet. Det motsäger därmed till viss del de teorier och resonemang som Fiske presenterar. En
mångtydig och tolkningskrävande musikvideo rimmar, i enlighet med Fiske, inte väl med
popularitet, åtminstone inte helt och hållet. Det här skapar en viss krock. En text i någon form bör
vara polysemisk för att skapa intresse, och gärna med en skrivande inriktning på texten. Men den
47

får heller inte vara för mycket av den skrivande arten, då blir den istället för svår att förstå. Och om
texten är för mycket av den läsande arten blir den inte särskilt polysemisk. Balansgången för att
skapa ett innehåll som kan bli populärt är onekligen en svår sådan. Det får inte vara för svårt och
det får inte vara för lätt för läsaren att förstå.
5.4.2 Populär samhällskritik
Det leder oss in i nästa del som såväl Fiske som Kellner har diskuterat i relation till populärkulturen.
Inte sällan har man i populärkulturella verk kunnat identifiera ämnen som ryms under
kategorierna makt och politik. Ett tydligt exempel på hur populärkultur, i nutid, sprungits ur dessa
ämnen är musikgenren zimdancehall. Uppkomsten av genren tyder på att populärkultur i
allmänhet, och musik i synnerhet, kan användas som ett starkt medel att föra sin talan genom. I
Zimbabwe har genren blivit synonym med den motsättning som delar av befolkningen känner
gentemot landets samhällsstrukturer. Och att genren faktiskt rotat sig, tyder på att motsättningarna
är starka och delas av många. På samma, om än liknande vis, kan man se This is America:s
popularitet som en bekräftelse på att det budskap som videon kan antas avse förmedla, har
intresserat många. Grundat i det Kellner skrev; att man kan ta reda på en texts plats i en politisk
kontext genom att bland annat analysera dess visuella samt textuella element, beskriver T
 his is
America e n verklighet som många verkar kunna relatera till. Dess innehåll i kombination med dess
popularitet säger något om vår tid, och detta trots eller kanske på grund av dess mångtydighet.
5.4.3 Musikvideon som politiskt verktyg
Förutom att bli omdiskuterad, har videon också gett upphov till andra videos av liknande slag,
däribland This is Nigeria. En sådan följd är ett tydligt exempel på hur intertextualitet kan ta form i
praktiken. Ett ursprungligt verk och narrativ kan med hjälp av dagens digitala förutsättningar ges
nytt liv och ta ny form i andra kanaler och med andra upphovsmakare. Såväl låttiteln som
musikvideons utformning är identisk This is America, o ch dess syfte som protest mot samhället
likaså. Låtarna och dess musikvideos i kombination illustrerar ett fenomen som kan komma att bli
allt vanligare. Artister inom musik, i det här fallet hiphop, är medvetna om den möjlighet de har att
nå ut till samhället. Det har de länge varit. Men möjligheten kommer med hinder, som exempelvis,
och i synnerhet, informationsöverflöd. Samma möjlighet som Childish Gambino har, har också
andra välkända artister. Frågan blir alltså inte varför eller o m man ska nyttja möjligheten, utan
snarare h ur d
 en ska nyttjas. På det sätt som Childish Gambino, och så även Hiro Murai för den
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delen, har valt att dels utforma videon och uttala sig om den, kan komma att bli allt vanligare. De
presenterar, som Osman (2018) uttrycker det, ett slags “tyst argument”. Childish Gambino är
medveten om den möjlighet han har att föra sin talan. Att ta ställning. Men det han gör när han
släpper T
 his is America, i samband med det rådande politiska läget i USA, och välja att inte förklara
videons innehåll, visar sig vara effektfullt. Så pass effektfullt att videon har inspirerat andra att
producera liknande verk, med liknande, kritiska budskap.
5.4.4 Megafonen till världen
This is Nigeria blev, precis som sin like, snabbt omtalad och spreds i flera sociala kanaler. Det
transmediala berättandet av T
 his is America tog genom artisten Falz, rejäl fart. Man kan anta att
uppståndelsen kring dess inspirationskälla gav bränsle till dess genomslag. Precis som T
 his is
Nigeria såg till att dess amerikanske like fick fortsatt uppmärksamhet. Jenkins (2012) beskriver ett
sådant gynnsamt förhållande i sin beskrivning av det transmediala berättandet, att de olika verken
förstärker varandra. Och samma effekt beskrev också Jeffery (2017) då han tillämpade Jenkins teori
på bandet Gorillaz. Att T
 his is Nigeria fick gå ett aningen dystert öde till mötes i sitt ursprungsland
där den blev censurerad i statliga kanaler, kan även det späda på uppmärksamheten kring This is
America. Och ett sådant öde kan liknas vid det Billie Holiday, en av de första riktiga
protestsångarna i den amerikanska historien, fick genomlida. Holiday blev även hon censurerad
från att sjunga och spela sin musik. Men hon fortsatte ändå, och idag anses hennes låtar som en
kritisk del av frihetskampen i den amerikanska historien. Må hända att tiden var en annan då, men
tendenserna lever kvar, om än i korruptionshärjade länder som Nigeria. Protestsånger kommer
alltid ha sin plats i samhället, vare sig de censureras eller inte. I dag, med de gränslösa
förutsättningar vi lever med, kan en protestsång ge upphov till en annan. Och tillsammans, oavsett
öde, kan de förstärka varandra, och sprida sina budskap.
De nya protestsångarna tar upp kampen på de sociala medierna. Där skänker de en bild från
insidan av sitt samhälle, och rakt ut i världens eter. Även om regeringar försöker att censurera
videor och låtar, så lever de ändå vidare i andra former och på andra plattformar. De har ställt sig på
en ny scen, med större publik än tidigare. Och det kommer att bli svårt att få ner dem därifrån.
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6. Slutsatser och diskussion
Vi kommer i följande avsnitt presentera det som framkommit av vårt arbete. Med andra ord
kommer vi här besvara vår övergripande frågeställning:
- Hur ska vi förstå meningsskapandet i videon This is America?
När T
 his is America p
 resenterades för världen, på den sociala plattformen Youtube, fick den genast
stor uppmärksamhet. Det var något med den. Dess titel, låttext och visuella innehåll fick
människor att bli nyfikna, däribland vi. Den innehöll såväl amerikanska historiska referenser som
nutida virala danser. Och den utkom i en politisk kontext som inbegrep vapenfrågor, konservativa
uttalanden och rasism. Människor i kommentarsfältet på Youtube, i bloggar, i tidningar och i
akademiska essäer ville ge sin syn på vad dess innehåll betydde; vilket budskap denne Childish
Gambino avsåg förmedla, i den tid vi lever i. Vi föll för detta, för det populärkulturella fenomenet
som verkade som en protest mot samhället.
Det är anmärkningsvärt att varken Childish Gambino eller regissören Hiro Murai velat uttala sig
kring videons innehåll eller motiv, eller åtminstone inte förklara det. De har låtit mottagare av
videon skänka den dess betydelse, och därmed också ge videon sin verkningskraft. Fiske (1989)
beskriver populärkultur som en ständigt föränderlig process som bestäms av folket. Vad som blir
populärt är upp till människorna. Och inte sällan har populärkultur berört ämnen som ryms under
paraplyet social orättvisa. Populärkulturen är en folkrörelse som, i rätt tid och med rätta medel, kan
bli ett verktyg för, som Sam Cooke sjunger - change. Förändring. T
 his is America är ett
populärkulturellt verk av sin tid, och som skickligt använt vår tids medel. Den problematiserar ett
amerikanskt samhälle ur ett perspektiv som är aktuellt, kanske mer än på länge. D
 onald Trumps
presidentskap ger enligt en nationell undersökning upphov till att fler med rasistiska värderingar
vågar yttra sig i offentligheten. Och samma president har hotat stänga av amerikanska
fotbollsspelare som protesterat mot polisvåld mot afroamerikaner. Den samhälleliga diskursen
hotas därmed att förändras, och de som lever i ett utanförskap riskerar att hamna i ett än större
utanförskap. Ovan exempel tyder på det. Kanske är det också därför som This is America fått sitt
stora genomslag. Den behövs nu, i vår tid, och människor vet det.
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Likväl som den politiska kontexten bör tas i beaktning finns det också anledning att se till vad
digitaliseringen har möjliggjort för artister inom musik att åstadkomma. Medlen, det vill säga
förutsättningarna, till att låta folkrörelsen uträtta sitt syfte, har förändrats. När Childish Gambino
släpper sin låt med tillhörande musikvideo på Youtube så vet han vilka krafter han har att göra
med. Vår tid tillåter i större utsträckning än någonsin människor från hela världen att ta del av
populärkulturella verk som T
 his is America. P
 rotestsången kan således bli global och ges olika
uttryck och mening på mängder av platser i världen. Och eftersom videon inte har förklarats av
upphovsmakarna är det upp till alla dessa människor att skänka den dess mening. Och kanske är
det också i det som framtiden ligger. Istället för att riskera att gå samma öde till mötes som den
censurerade This is Nigeria, k an det komma att bli vanligare att låta den sociodigitala eran gå sin
egna gång. Populärkultur behöver inte förklaras eller vara enkel för att bli just, populär.
Allt det som kännetecknar vår tid och utgör vår tids medel, möjliggör alltså för populärkulturella
verk att bli mer än ett enkelriktat budskap. Det blir miljontals olika, och lika, budskap som
tillsammans ger This is America sin verkningskraft. En protestsång 2.0. För att förstå
meningsskapandet i T
 his is America måste man förstå tiden. Helheten. Alla dess delar kan få vitt
skilda betydelser beroende på vem du frågar. Och kanske är det också i det som det geniala ligger.
This is America är till för oss alla, för folket, vi som är populärkulturen. Det är en protestsång ut i
fingerspetsarna. Den blir allas vår egen protestsång mot det vi önskar och vill att den ska protestera
mot. Den blir T
 his is Nigeria, en kommentar på Youtube och en diskussion runt ett matbord i
valfri amerikansk småstad. Childish Gambino satte igång viskleken, och nu är hans ord allas våra
egna. Närmast vinner.
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7. Framtida forskning
Vår studie fick fram ett intressant resultat, men det har också väckts många andra frågor. Frågor,
som förhoppningsvis andra forskare vill ta sig an i framtiden. Något som vore intressant att studera
vidare kring, är den förändring inom hiphopmusiken som DMC pratar om. Enligt honom
behandlar inte dagens artister de politiska och samhällskritiska ämnen som de gjorde på sin tid, när
hiphopen var i sin vagga. Att undersöka om hans tankar faktiskt stämmer, och göra en jämförande
undersökning med ett stort material låtar, skulle vara en intressant koppling att studera. Hur
många av dagens populära hiphoplåtar berör politiska, eller samhällskritiska, ämnen jämfört med
de populära låtarna från, exempelvis, 1995? Då musiken ofta är ett skärsnitt i sin tids samhälle,
skulle en kompletterande undersökning, med det politiska läget, människors politiska intresse, eller
dylikt, även det vara av intresse. Att analysera avsändarna och deras tankar kring musiken och dess
politiska inblandning är en faktor, men att vända sig till publiken, mottagarna, och hur de ser på
samma ämne är också mål för framtida forskning. Om nu det som DMC påstår, att musiken
lämnat sin tidigare samhällskritiska ådra, men varför är då hiphopen fortsatt så populär? Genom att
göra en enkätundersökning hos publiken, går det att försöka finna mönster och allmänna tankar
och attityder hos dem för att förstå hur de ser på dagens musik. Kanske är inte innebörden i
musiken det som spelar så stor roll idag, utan ett bra “beat” kan vara minst lika mycket värt. Gör
man här åtskildningar av åldrar, och jämför med hur unga kontra äldre ser på vikten av musikens
samhälleliga innebörd och kontext, kan det gå att finna intressanta tendenser som kan sättas i större
perspektiv. Hur intresserade är även dessa av politik? Vilka röstar de på? Båda dessa frågor skulle
skulle kunna ge en tydligare bild över hur människor väljer att lyssna på musik idag. En brist som
går att identifiera i vår studie är att den genomfördes på bara en musikvideo, och framtida
forskning kan studera fler videos och finna andra, intressanta inslag där. Det är svårt att kunna dra
generella slutsatser om något när enbart en video har analyserats, något som vi är väl medvetna om.
Det går inte att jämföra med andra, utan vi har endast kunnat analysera just detta som ett enskilt
fenomen bland flera. En mängdforskning skulle kunna resultera i att finna fler generella drag i
exempelvis hiphop-videos, och jämföra dem med rockvideos. Hur skiljer sig innehållet åt, hur
porträtteras män respektive kvinnor i dessa och hur framställs politiska makthavare i dem, är bara
några av de frågor som en mängdforskning kring just musikvideos från olika genrer skulle kunna
svara på.
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8. Implikationer för samhället
Vår studie, som enbart riktade in sig på en musikvideo, har förhoppningsvis lagt en liten grund för
hur vi kan komma att se och tolka musik och musikvideos innebörder i framtiden. I dag har
musiken tagit en allt större plats i människors sätt att uttrycka sig. Precis som vi påvisar i fallen med
Zimbabwe och Nigeria, kan musik, som släpps och sprids ut på sociala medier, vara det enda sättet
för dem att förmedla just sin bild av landets läge. Och det kan också vara enda sättet för
utomstående människor, från andra länder, att ta del av andra rapporter från länder än enbart det
som landets egna nyhetsmedier rapporterar. I Nigeria gick det så långt, precis som vi redan nämnt,
att låten förbjöds från att spelas i landets egna mediekanaler. Ett tecken som tyder på mer än
mycket annat. När vi ser på musikvideos, eller bara lyssnar på musik, i framtiden, kan det vara värt
att titta och lyssna en gång extra. I vad som, för vissa, enbart kan ses som ett lättsamt tidsfördriv,
kan det gömma sig många dolda små tankar och tecken som ger en direktsyn rakt in i en annan
människas värld och livssyn.
Vi är medvetna om att vi enbart analyserat en musikvideo, och att det är långt ifrån att vi kan dra
några generella slutsatser om samtliga musikvideos i hela världen. Men som nämnt ovan kan det
vara värt att titta på en musikvideo med andra ögon än bara de som existerar för underhållning.
Vissa kanske avfärdade T
 his is Nigeria som en simpel parodi, när det i själva verket var
samhällskritik på allra högsta nivå. Att ta musiken och tillhörande musikvideos på allvar, är ett sätt
att försöka förstå, exempelvis, utanförskap i samhället. Det fungerar i Nigeria, det fungerar i
Zimbabwe och kanske kan det även komma att fungera i Sverige?
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