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Abstract 

This paper has as its focus to examine gender production in contemporary hiphop music videos. 

The questions that the study sets treats especially how the production looks at both a general but 

also more profound level in the categories of sexism, violence, domination and sadness. The 

theoretical framework is based on studies of semiotics, gender studies, social concepts and 

creating of meaning in visual media. The study also takes up several of earlier studies in the field 

of use in comparative purposes. The motivation for the study was based primarily in the earlier 

studies done on effects research of both visual media in general, but also of music videos. These 

studies have shown that there are some links to how we think and receive information and how 

this then affects our actions. Even more concrete research on music videos have shown how 

objectifying material in music videos may be able to influence how we think in terms of attitude 

on issues of sexism. 

The survey is based on a quantitative and a qualitative content analysis. The quantitative content 

analysis was first performed in which 89 music videos were analyzed in total. The selection was 

based on the most popular songs in the rap genre seen from January 2011 to May 2013 by music 

magazine Billboard’s charts. The first thing that could be seen from the results was that hip-hop 

today is a very male-dominated genre. Only a few percent of the music videos were represented 

out only female artists. The results also showed a significant difference in the objectification of 

men versus women. Women were considered more objectified in this specific research and got a 

higher result in all the variables involving sexism. Men became more produced in increasingly 

dominant positions and had a much more assertive body language and behaviour. In terms of 

violence, it was almost completely absent in the behaviour of women while it was slightly more 

prevalent in men, although the representation overall was low. The variable that treated sadness 

gave the most equitable outcome in comparison between the sexes but were rarely shown overall. 

In the qualitative study, five songs were as representative of the overall outcome in the 

quantitative study. The purpose of the study was to get a more in-depth analysis of how the 

representational behaviour was structured. The results showed that there were significant 

contrasts between the way men and women were represented both in terms of behavior, but also 

in how the camera was used to create the representation. The men were shown here in an 

increasingly serious behavior with a more distinct and robust body language expressing 



confidence and were also shown more in active roles. Women were often in more passive and 

decorative roles where much focus was in close ups where body parts that insinuated at the 

biological sex was primarily represented. 

The final result showed that although objectification is an overall reduction in the genre in terms 

of comparisons with previous studies, it is still a common element and was also what was most 

prevalent in this study. Violent behaviour had decreased significantly compared with previous 

surveys but it was still almost exclusively associated with male behavior. 

Keywords: representation, gender, music videos, hiphop. 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen har som fokus att undersöka genusframställning inom nutida 

hiphopmusikvideor. De frågor som undersökningen ställer behandlar framförallt hur 

framställningen ser ut på både en översiktlig men även mer djupgående nivå inom kategorierna 

sexism, våld, dominans och nedstämdhet. Undersökningens teoretiska ramverk grundar sig i 

studier om semiotik, genusforskning, teorier om samhälleliga föreställningar samt 

meningsskapande inom visuella medier. Undersökningen tar även upp flertalet tidigare 

undersökningar inom området i jämförande syften. Motiveringen till undersökningen grundades 

främst i de tidigare studier som gjorts kring effektpåverkan av både visuella medier i allmänhet 

men även utav enbart musikvideor. Dessa undersökningar har visat att det finns vissa kopplingar 

till hur vi tänker och tar emot information och hur detta sedan påverkar vårat handlande. Även 

mer konkret forskning kring musikvideor har visat hur objektifierande material i musikvideor kan 

ha möjlighet att påverka hur vi tänker attitydsmässigt om frågor rörande sexism. 

Undersökningen utgår ifrån en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa 

innehållsanalysen utfördes först där 89 musikvideor analyserades i det totala. Urvalet baserades på 

de mest populära låtarna inom rap-genren sett från januari 2011 till maj 2013 enligt 

musikmagasinet Billboards topplistor. Resultatet av den här undersökningen visade en avsevärd 

skillnad gällande objektifiering av män kontra kvinnor. Kvinnor var här de som var övervägande 

mer objektifierade i sin framställning och fick ett högre resultat i alla de variabler som behandlade 

sexism. Män blev istället de som framställdes i alltmer dominanta positioner och hade ett mycket 

mer självsäkert kroppsspråk och beteende. Sett till våld var det i princip helt obefintligt i 

framställningen av kvinnorna medan det var aningen mer förekommande hos mannen även om 



siffran rent generellt var låg. Variabeln som behandlade nedstämdhet gav det mest jämlika 

resultatet i jämförelse mellan könen och framställdes överlag väldigt sällan.  

I den kvalitativa studien valdes fem låtar ut som fick representera det generella resultatet i den 

kvantitiva undersökningen för en mer djupgående analys i hur framställningen var uppbyggd. Det 

första som gick att utläsa av resultatet var att hiphop idag är en väldigt mansdominerad genre. 

Endast ett fåtal procent av musikvideorna var representerade utav enbart kvinnliga artister. 

Resultatet visade även här att det fanns stora kontraster mellan hur män och kvinnor framställdes 

både sett till beteendet men även i hur man använde kameran för att skapa framställningen. 

Männen visades här i ett alltmer seriöst beteende med ett mer distinkt och handfast kroppsspråk 

som uttryckte självsäkerhet. De befann sig även alltmer i roller med ett aktivt handlande. Sett till 

kvinnorna så befann sig dessa allt oftare i mer passiva och dekorativa roller där mycket fokus låg i 

främst närbilder på kroppsdelar som anspelade på det biologiska könet.  

Slutresultatet visade att även om objektifieringen minskat överlag i genren, sett till jämförelser 

med tidigare undersökningar, så är det fortfarande ett vanligt förekommande element och var 

även det som visade sig mest förekommande i den här undersökningen. Våldsinslag hade minskat 

i jämförelse med tidigare undersökningar men det var fortfarande nästan enbart associerat med 

manligt beteende. 

Nyckelord: framställning, genus, musikvideor, hiphop. 
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1. Introduktion 

Musikvideor är fortfarande ett rätt så nytt verktyg för musiker och artister att använda sig av men 

har ändå snabbt växt till att bli en naturlig del i musikskapandet, framförallt inom 

populärmusiken. Med musikvideon som verktyg gav man artister och band möjligheter att ta sin 

musik till helt en ny dimension tack vare de visuella möjligheterna. Möjligheterna skapade ett 

nytt sätt att uttrycka sig på. Eftersom musikvideor till stor del ses som underhållning, men i 

grund och botten har intention till att sälja en produkt och fungera som en reklam, så ses 

musikvideons bilder som speciellt kraftfulla och har stor möjlighet till påverkan (Wallis, 2010). 

Det är svårt att ge innehållet i musikvideor en generell definition eftersom det överlag skiljer sig åt 

beroende på kulturella och sociala faktorer hos avsändarna. Därför har mycket tidigare forskning 

lagt fokus på att definiera innehållet utefter genrer för att undersöka olikheter. Till den här 

undersökningen har valet gjorts att lägga fokus på hiphop-genren av den anledningen att det i 

tidigare undersökningar visat att just denna genren innehåller i överlag mer våld och sexuella 

anspelningar än andra genrer. Bland annat i en undersökning gjord utav Tapper & Thorson 

(1994) så visade resultaten att hiphop (rap) var den genre som innehöll flest inslag av våldsamhet 

samt näst flest inslag av sexuella anspelningar med förekomster på 29 respektive 46%. Detta är 

dock en studie som är närmare 20 år gammal men skulle ändå vara intressant att använda som 

underlag i en jämförande studie med hur det ser ut idag. I en annan studie, utformad utav Cara 

Wallis (2010), ligger istället fokus på att se skillnader i musikvideors innehåll bereoende på 

artistens kön oberoende av genre. Resultatet av den här studien visade att män hade övervägande 

större tendenser till att visa våldsamhet i deras musikvideor. Kvinnor hade istället en markant 

högre andel indikationer på sexuella anspelningar och hade även utmanande klädsel i en högre 

utsträckning än männen.  

Vad som gör den här studien intressant ur ett genusperspektiv är bland annat av den anledningen 

att genusfrågor idag tas på allt större allvar och får allt större utrymme i diskussioner kring 

samhällsproblem. Trots denna statushöjning för kvinnor i allmänhet visar ändå forskning på att 

just genusrepresentationen i musikvideor har stagnerat (Wallis, 2010). Att därför undersöka detta 

vidare, med specifik inriktning på hiphop-genren, skulle kunna se ifall en möjlig förändring gjorts 

i den genren som tidigare varit mest extrem i genusframställning. Att sedan studera mer ingående 

hur denna representation är uppbyggd och konstruerad skulle kunna skapa en diskussion till 
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orsaker kring det nuvarande läget. Valet att utgå ifrån de mest populära låtarna inom den 

specifika genren motiveras av den anledningen att de är dessa låtar som når ut och har möjlighet 

att påverka flest människor. Detta gör dessa låtar till de som är säkrast att göra generella 

genrespecifika antaganden utifrån.  

1.1 Bakgrund 

Medielandskapet och framförallt de visuella medierna har under de senaste årtiondena växt i 

möjlighet till åtkomst samt urval och har idag blivit en allt större del utav människors vardag. 

Den teknologiska utvecklingen har gjort det lättare för oss att kunna ta del av olika mediala 

innehåll. Genom TVn har vi möjlighet att välja bland ett växande utbud som dessutom finns 

tillgängligt dygnet runt. Våra telefoner är idag anpassade utefter hur vi ska ha tillgång till olika 

innehåll på enklast sätt. Dessutom kan vi tack vare näst intill konstant uppkoppling ta del utav 

tidningar, TV och film i princip var vi än befinner oss någonstans. 

Musikvideor har idag kommit att utgöra en stor del utav det innehåll som finns i visuella medier. 

I jämförelse med TV-program och film är det fortfarande ett ganska nytt fenomen. Musikvideor 

började först med att förekomma som enstaka inslag i olika tv-program samt även som utfyllnad i 

de tidsutrymmen som fanns mellan olika program. Så småningom började musikvideor få hela 

halvtimmesprogram tillägnade sig vilket visade att det fanns ett allmänt behov utav tillgången på 

musikvideor. Det stora genombrottet kom år 1981 då MTV, den första tv-kanalen helt dedikerad 

till musikvideor, officiellt startade. Människor i USA hade nu möjlighet att kunna se musikvideor 

dygnet runt tack vare den nya kanalen. Konceptet blev mycket populär och kanalen utvecklades 

till ett nätverk av tv-kanaler som idag har en världsomspännande omfattning.  

Marknaden har sedan ändrat sig flertalet gånger gällande hur vi söker oss till och tar del utav 

musikvideor fram till idag. Det allmänna intresset för musikvideor har dock alltid funnits där, 

även om det emellanåt krävts distributionsförändringar för att bibehålla det. De teknologiska 

möjligheterna, som bland annat utvecklingen av internets funktionalitet samt den ökade 

lättillgängligheten till bruk av internet, har gjort att människor idag alltmer väljer att söka upp 

musikvideor på egen hand. Som exempel kan man ta företaget Youtube som, enligt en artikel av 

Fitzgerald (2012, 8 september) i The Huffington Post, blev rankad som världens tredje mest 

besökta hemsida år 2012. Youtube är en community där alla användare har möjlighet att dela 

egna samt ta del av andras videor. Hemsidan har dock framförallt blivit en pionjär i syfte för 
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artister och band att sprida musik och musikvideor på. För att göra ett konkret exempel utav 

detta så kan man bland annat se till Youtube’s (2013) egna lista över de 30 totalt mest uppspelade 

videorna någonsin, där endast två utav dessa inte är musikvideor. Antalet uppspelningar på dessa 

videor ligger i ett omfång från ca 260 miljoner till ca en och en halv biljon, vilket ger en tydlig 

övergripande bild över musikvideors popularitet i dagsläget.  

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att undersöka och jämföra hur framställningen av män och 

kvinnor uttrycker sig i nutida musikvideor inom musikgenren hiphop. Undersökningens fokus 

kommer att utgå ifrån två olika perspektiv. Först och främst kommer den undersöka den generella 

bilden av hur framställningen av genus ser ut på ett övergripande plan över ett stort antal 

musikvideor och kunna hitta samband i genren överlag. Med generella inslag menas de som visas 

ur resultatet vara de mest förekommande sätt att framställa genus på i innehållet utifrån de 

analyserade variablerna. Det andra perspektivet går mer in på en detaljerad analysnivå där fokus 

kommer att ligga på att se hur genusframställningen är uppbyggd. Att försöka se vilka verktyg 

som används och hur de används. Med verktyg menas bland annat hur kameran används och 

vilka vinklar som väljs för att bli meningsskapande. Även vilka miljöer som återfinns i innehållet 

kommer att analyseras samt hur personerna beter sig utifrån dem. 

Motvering till varför det här specifikt är intressant att undersöka kan besvaras genom tidigare 

forskning som gjorts kring musikvideor samt även generell forskning om påverkan av medier. 

Bland annat kan man se till forskning kring perceptionsteorin (Barry, 2005). Här har man 

undersökt hur visuella bilder påverkar oss på en mycket djupare nivå än vad vi är medvetna om. 

Forskningen behandlar mycket om hur ögat kommunicerar med hjärnan och framförallt minnet, 

när vi tar emot och registrerar bilder. Perception leder oss sedan till hur vi skapar rationella motiv 

till val vi väljer att göra som från början byggs på irationella grunder. Detta gör att vi tror att vi 

har kontroll över många val vi gör som egentligen styrs till viss del av omedveten perception. 

Mediellt innehåll är här en stor faktor till hur vi grundar såna här val tillsammans med andra 

faktorer som familj och utbildning. Det finns flera historiska exempel (tex. Nazisternas 

utnyttjande av propagandafilmer under andra världskriget) på hur man utnyttjat film och tv som 

medium för att bli meningsskapande för en stor mängd människor. 
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Ett lite mer konkret exempel kan tas i den tidigare nämnda undersökningen gjord av Kalouf 

(1999) kring attitydpåverkan i musikvideor. Här gjordes en studie där man tittade närmare på 

hur amerikanska collegestudenter blev påverkade i sin syn kring sexism efter att ha blivit 

exponerade av sexistiska musikvideor. Resultatet visade här att det var en högra acceptans för 

sexuella budskap i musikvideor i den grupp som hade tittat på musikvideon med sexuella 

anspelningar i jämförelse med gruppen som hade tittat på en musikvideo utan sådana inslag. 

Dessa två exempel motiverar till varför det är intressant att titta på innehåll i visuella medier rent 

generellt och även varför det är intressant att titta specifikt på musikvideor i en innehållsanalys. Så 

för att sammanfatta och förtydliga syftet så handlar det om att analysera hur män och kvinnor 

framställs i nutida musikvideor inom hiphop. Fokus i framställningen kommer att ligga på 

förekomst av sexism, våldsamhet, nedstämdhet och dominans vilket leder fram till följanade 

frågor i frågeställningen nedan.  

Frågeställning: 

 Kan antydningar på sexism, våldsamhet och nedstämdhet ses i innehållet inom 

hiphopmusikvideos? Om ja, kan några skillnader ses beroende på ifall det är kvinnor eller 

män som skildras i framställningen? 

 Hur skiljer sig genusframställningen utifrån ett makt- och dominansperspektiv?  

 Hur är genusframställningen skapad utifrån en mer djupgående syn på innehållet? På 

vilket sätt uppvisas saker som självklara och vad för budskap signalerar innehållet? 

 Hur ser resultatet ut i jämförelse med tidigare undersökningar? 

 

2.1 Begreppsförklaringar 

2.1.1 Genus 

Genus definieras som det socialt konstruerade könet. Begreppet fokuser således inte på de 

biologiska skillnaderna som särskiljer kön utan vetenskapen behandlar kulturella skillnader 

(Hirdman, 1988). 
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2.1.2 Infantilisering 

Att infantilisera någonting innebär att man förbarnsligar det. Till exempel att en person 

behandlas på ett sätt som förnekar dess mognad sett till ålder eller erfarenhet (Oxford 

Dictionaries, 2013). 

2.1.3 Objektifiering 

Objektfiering innebär att en avhumanisering sker i framställningen. Sexuell objektifiering, som är 

det aktuella i den här uppsatsen, framkommer när kroppen eller olika kroppsdelar blir separerade 

från personen i sig. Personen blir således behandlad som enbart en kropp som framställs på ett 

viljelöst sätt utan andra tydliga egenskaper och enbart existerar för användning och åtnjutning av 

andra (Fredrickson & Roberts, 1997). 

2.1.4 Billboard 

Billboard är en amerikansk musiktidning som har utkommit sen 1894 och har stort fokus på 

topplistor inom populärmusik. Tidningen har sedan 1995 en egen hemsida som erhåller 

databaser med topplistor inom olika musikgenrer som sträcker sig över flera år (Billboard, 2013). 

2.1.5 Crosscutting 

Crosscutting är en teknik inom filmklippning som innebär att en skiftning mellan två olika scener 

och sammanhang sker ett flertal olika gånger. Från att se en scen så klipps det sedan snabbt till en 

annan i en process som sedan upprepas ett antal gånger. Detta är ett sätt att koppla ihop två olika 

händelser samtidigt som det ökar den dramatiska effekten (Bordwell & Thompson, 2011). 

 

3. Teori och tidigare forskning 

I ett senare skede utav uppsatsen kommer jag att utföra en kvantitativ och en kvalitativ 

innehållsanalys. Jag kommer därför att i detta teorikapitel gå igenom ett antal teoretiska ramverk 

som kommer att hjälpa mig att utföra analysen.  Till den kvantitativa delen av analysen så  

kommer jag här att ta upp teorier kring hur tecken kan läsas av samt hur tolkningar görs av dessa. 
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Till den kvalitativa analysen kommer jag här att se närmare på mer kritiska teorier kring vilken 

makt medierna har samt hur saker kan framställas som självklara. Jag kommer även att ta upp 

grundläggande forskning om genus och hur genus tidigare har framställts i olika sammanhang. 

Slutligen kommer jag ta upp tidigare forskning kring musikvideor i allmänhet samt musikvideor 

inom hiphopgenren. Detta kommer sedan att delvis fungera som teoretisk grund för utformning 

av frågor till analysen men kommer även att användas som underlag för jämförelser med resultatet 

av denna studien. 

3.1 Myter 

För att förstå hur det vi ser och upplever genom mediala bilder påverkar oss måste man som läsare 

lära sig att se och förstå hur framställning av saker görs. Gorham (1999) tar bland annat Barthes 

teorier om hur vi hela tiden styrs av myter och deras påverkan som vi påträffar i olika mediala 

sammanhang som han beskriver i sitt arbete om stereotyper. Gorham tolkar Barthes teorier som 

att myter är strukturer och upprätthållna sociala system som utnyttjas för att få saker att framstå 

som självklara Det gör att de således får en helt naturlig och självklar innebörd. Lindgren (2009) 

tolkar också Barthes teorier kring myter. Han konstaterar att huvudtanken är att vår upplevda 

verklighet är en konstruktion som förmedlas genom kulturellt bestämda meningssystem som 

bekräftar en upplevd verklighetsbild. Tecken definierar alltså verkligheter och genom att 

dekonstruera dessa skulle man kunna avslöja möjliga skapade föreställningar till olika grupper i 

samhället. Detta kan kopplas direkt till hur just framställning av genus ser ut i 

hiphopmusikvideor och skulle då hypotetiskt kunna avslöja konstruerade sanningar kring genus i 

hiphopmusikvideor.  

3.2 Denotation & Konnotation 

Stuart Hall (2009) beskriver hur en bild, text eller film är uppdelad i två stycken nivåer. 

Denotation kallas den direkta betydelsen av något. Om vi tar en musikvideo som exempel så 

kanske vi ser en artist på en scen med en massa skrikande fans. Detta är vad vi ser och är således 

den direkta betydelsen. På en djupare nivå kan den här videon dock säga ännu mer, detta beskrivs 

då som den konnotativa nivån och handlar om vad vi tolkar av bilderna och gör för antagningar. 

På det tidigare exemplet skulle då ett par konnotativa uppfattningar vara att det här är en väldigt 

framgångsrik artisten baserat på de skrikande fansen. Beroende på hur artisten ser ut, hur stället 

ser ut som de befinner sig i samt hur publiken ser ut så kan vi göra antagningar om var och när 
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det hela utspelar sig. De konnotativa betydelserna blir istället en mer individuell spegling som 

baseras på en kombination av egna erfarenheter samt kulturellt kodade erfarenheter. En person 

med andra erfarenheter än mina egna skulle därför kunna göra andra slutsatser av innehållet i 

musikvideon vilket gör tolkningarna väldigt subjektiva. 

För att tolka betydelser utifrån det vi ser i musikvideor kan vi även koppla de val som tas till 

teorier kring paradigm och syntagm. Paradigm beskrivs här som den uppsättning tecken man 

väljer utifrån i ett visst stilval. Det handlar här om att välja vilket tillvägagångssätt man vill 

använda för att uttrycka den specifika saken. I en musikvideo skulle det kunna handla om 

 användandet utav en specifik kameravinkel i porträttering utav en specifik händelse. Ett annat 

exempel är om man väljer att ha ett färgfilter på bilden och vilket man i sådana fall väljer att 

använda sig utav. Dessa val kan vara medvetna eller omedvetna men bidrar i vilket fall till 

meningsskapande i upplevelsen. Syntagmen blir sedan den kombinationen utav de tecken som 

hämtas från paradigmet. Dessa begrepp kan således bli användbara sett till slutresultatet utav 

analysen för att ringa in generella beteenden och visuella uttryck i innehållet för att göra en 

definition av innehållet inom hiphopmusikvideor (Ekström, 2008). 

3.3 Genus 

Ordet genus definieras utav Yvonne Hirdman (2005) som det kulturellt skapade könet, vilket i 

sig är en direkt översättning av det engelska ordet “gender”. Hirdman poängterar dock att hon 

skulle vara för en förändring av definitionen där ordet innefattar en funktion utav en mer 

föränderlig tankefigur. Genus skulle då mer lägga vikt vid processen kring hur “manligt” 

respektive “kvinnligt” skapas. Hirdman menar att det i nuläget blir problematiskt gällande 

definitionen av genus eftersom den i grunden bygger på att systematisera kring kön. Detta ger 

således en orsaksverkan till mönstereffekter och regelbundenheter. Genussystemet blir därmed en 

ordningsstruktur som enligt Hirdman framförallt utgår ifrån två stycken lagar eller logiker. Den 

första behandlar den gällande dikotomin som innebär isärhållandet mellan det som är manligt 

respektive kvinnligt och att dessa två inte blandas. Den andra behandlar den rådande hierarkin 

och att det är det manliga som är normativt och grunden för vad som är allmängiltigt. Dessa två 

fundamentala delar utgör grunden till varför meningsskapandet blir så starkt kring genus. 

Händelser utgår ifrån att det specifika könet gör en viss sak på en viss plats och blir därmed 

identitetsskapande både på en fysisk (platsberoende) och en psykisk (egenskaper) nivå.  
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Bell & Milic (2002) har forskat kring skillnader i hur män och kvinnor framställs i olika 

reklamsammanhang. De använde sig bland annat utav Goffmans tidigare studier om att 

kvinnorna i återkommande situationer framställdes på ett annorlunda sätt i jämförelse med 

männen som han valde att kalla “den kvinnliga underordningen”. På en översiktlig nivå gick det 

hela ut på att man systematiskt infantiliserade kvinnan genom hennes beteende och kroppsspråk. 

Goffman beskrev systematiseringen i form utav sex olika dimensioner. Den första dimensionen 

behandlar hur kvinnor i regel är mindre än männen längd- och storlekmässigt. Undantagen var 

när kvinnorna framställdes i en tydligt högre social status än männen. Den andra dimensionen 

handlar om den så kallade feminina beröringen. Med detta menar Goffman att kvinnor i större 

utsträckning tar väldigt försiktigt alternativt smeker olika objekt samt sig själva. När det kom till 

männen så var de alltmer handfasta och bestämda i sina handlingar. Den tredje dimensionen tar 

upp när män och kvinnor samarbetar med varandra i olika händelseförlopp. I dessa fall fick 

mannen i större utsträckning ta rollen som den primära utövaren medan kvinnan istället fick 

agera som medhjälpare eller ha en annan sekundär roll. Den fjärde dimension behandlar 

relationer inom familjen. Det som var de mest förekommande sammankopplingarna här var mor 

och dotter-relation samt far och son-relation. De som skiljde dessa både relationer var framförallt 

att den kvinnliga relationen framställdes med en tydligare emotionell men även spatial närhet. 

Den femte dimensionen fokuserar på att kvinnor i en större utsträckning poserar i lägre och mer 

underlägsna positioner än männen. Exempel var till exempel att kvinnor oftare låg ner på golv 

och i sängar, gestikulerade på olika underminerade sätt, agerade allmänt mindre seriöst och mer 

clownaktigt. Kvinnor befann sig även sig även oftare i situationer där de blev beskyddade av en 

man. Den sjätte och sista dimensionen tar fasta vid att kvinnorna agerade på ett mer 

tillbakadraget sätt än männen. Männen agerade i de fallen likt en skyddande och ansvarstagande 

förälder där kvinnorna kunde ta en mer iaktagande roll. De som var utmärkande här var 

framförallt kvinnornas blick som allt oftast var av mer avlägsen karaktär. Mannens beskydd gjorde 

att kvinnan på ett mer passivt sätt kunde fästa blicken utan att ha något direkt mål. Andra 

ageranden kunde exempelvis vara att kvinnan gömde sig bakom något föremål eller använde 

händerna för att täcka för en emotionell reaktion. Goffmans analyser bygger på en studie som 

gjordes 1979 men även senare studier som gjorts, bland annat år 1990 och 2000, som visar att 

dessa skillnader fortfarande finns kvar i ungefär lika stor utsträckning. 

Aubrey och Frisby (2011) har i sin studie kring objektifiering i musikvideor analyserat hur själva 

objektifieringen kan ta form. Det första och mest utmärkande de tar upp är direkt exponering 
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utav kroppen. Framförallt när man tydligt lägger bildfokus på någon enskild del utav kroppen 

och således aktivt väljer att exkludera vissa andra delar. I Aubrey och Frisby’s studie så valde man 

att fokusera på de delar som förknippas med sexuell aktivitet och/eller avgränsar till det biologiska 

könet. De valde även att titta på ifall klädsel kunde ses som provocerande eller avslöjande vilket 

också definierar sexuell objektifiering. De tittade även på det generella beteendet hos könen. Att 

slicka sig runt läpparna eller stryka med händerna mot sin kropp är två exempel på aktioner som 

indikerar på sexuellt objektifierande beteende. Förförande dans är också ett exempel författarna 

tog upp som kan indikeras som sexuellt objektifierande beteende. 

3.4 Visual literacy 

I filmskapande har det varit långtifrån självklart hur rörlig bild ska se ut för att kunna förmedla 

sitt budskap och få tittaren att förstå innehållet. Under filmhistoriens gång har filmskapare fått 

pröva sig fram i filmtekniska knep för att få film att se ut på det sätt som det gör idag. Messaris & 

Moriarty (2005) menar att filmers meningsskapande handlar om så mycket mer än vad som 

porträtteras i bilden och vilka handlingar som sker. Även saker som bildutsnitt, val av 

kameravinkel samt ljussättning är också högst relevant i meningsskapandet hos tittaren. 

“Inom “visual literacy pratas det även om konstruktionen utav den visuella lögnen. Med “den 

visuella lögnen” menar Messaris & Moriarty det sätt som filmer och fotografier är manipulerade 

för att få mottagaren att tycka eller känna på det sättet som skaparen avser. Detta är något som 

utnyttjas väldigt mycket inom reklam i form utav rörlig bild. Med tanke på att musikvideor även 

fungerar som reklam för den specifika artisten och dess musik så gör det detta högst applicerbart 

även inom detta området. 

Just till den makt bilden har bryter Messaris & Moriarty ner denna teori i fyra olika 

grundprinciper som visar hur olika element kan förstärka bildens manipulation. Den första som 

beskrivs är hur man ofta använder sig av vardagliga situationer, exempelvis en konversation 

mellan två personer, i reklam för att öka den persuasiva intentionen. Ofta väljer skaparna en 

subjektiv synvinkel där tittaren ser ur ett förstapersonsperspektiv hos en av karaktärerna. Detta 

har visat sig effektivt eftersom tittaren ofta finner ett högre engagemang i videon. 

Den andra principen behandlar hur kameran används. Med hjälp av till exempel inzoomningar 

och dramatiska närbilder ökar man den känslomässiga närvaron. Ett vanligt exempel är hur man 

filmar underifrån för att symbolisera makt hos en karaktär. 
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Den tredje och fjärde principen beskriver hur man många gånger sätter likhetstecken mellan 

handlingar och produkter. Den tredje är hur tittaren själv skapar jämförelserna genom 

indikationer. Exempelvis om en vältränad man håller upp proteinpulver skapar tittaren själv 

uppfattningen om att han/hon uppnår det mannen står för genom att använda proteinpulvret.  

Den fjärde är direkta indikationer genom att verkligen visa handlingar vid produktupplevelsen. 

Ett sätt man kan uppnå detta är genom crosscutting, vilket innebär att man klipper ihop två 

händelser till en. Man kan få en bil att liknas med ett kattdjur. 

Det som framförallt kan visa sig användbart i den här undersökningen är utövandet av den andra 

principen. Genom att utnyttja den kan en bild ges över hur artisten eller artisterna i fråga väljer 

att framställa sig själva. I det här fallet kan det då handla om vi ska se artisterna som betydelsefulla 

med maktsymboler eller om de istället kommer utnyttjas för att skapa en specifik känsla om hur 

artisterna känner sig. 

3.5 Tidigare forskning 

Tidigare har ett flertal undersökningar gjorts där fokus lagts på innehåll och uttryck i 

musikvideos. I Cara Wallis undersökning från 2010 studerades totalt 34 (17 stycken videor med 

kvinnor som artister/band och 17 med män som artister/band) slumpvist utvalda musikvideos 

hämtade från musikkanalen MTV för att kartlägga skillnader i manlig respektive kvinnlig 

framställning. Ett kodat schema användes för att på ett enkelt sätt kunna föra statistik över 

innehållet. Två stycken personer tränades för att se kunna se koderna och sedan applicera dessa på 

musikvideorna i urvalet. Undersökningen gick ut på att hitta icke-verbala handlingar där 

exempelvis sensuell självberöring, suggestiv dans samt provocerande klädsel var tecken som ansågs 

vara uppenbara sexuella antydningar. Tecken som ansågs vara antydningar på dominans kunde 

vara exempelvis strikt kroppshållning med direkt ögonkontakt, uppvisande av fysisk kraft samt 

aggressivitet i spelandet av ett instrument. 

Resultatet från undersökningen ledde fram till framförallt två intressanta slutsatser. Den första var 

att kvinnor gjorde fler antydningar på uppenbara sexuella antydningar och den andra var att män 

visade fler antydningar på aggressioner i respektive musikvideor. Som exempel på första slutsatsen 

så visade det sig bland annat att kvinnor hade aningen mer provokativa klädstilar i 44,62% av de 

musikvideor som studeras medan männens siffra enbart låg 1,18%. Siffrorna i samma kategori 

fast istället gällande sensuell självberöring så låg kvinnornas siffra på 37,14% i jämförelse med 
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männens 5,78%. Sett till den andra slutsatsen så var skillnaderna där inte lika stora mellan könen 

som i första slutsatsen men visade ändå på lite skillnad. Männens resultat visade bland annat en 

siffra 13,20% när det kom till aggressivitet i spelande av instrument medan den siffran låg på noll 

i kvinnornas videos. När det kom till aggressiva antydningar i hand och fingerrörelser så låg 

männens siffra 51,33% i jämförelse med 30,48% hos kvinnorna som antydde på en viss skillnad. 

Tidigare studier än denna visar liknande resultat i stereotypiska skillnader mellan män och 

kvinnor vilket leder till att antagningar skulle kunna göras om att det då inte gjorts mycket som 

lyckats förändra den generalla genusbilden i musikvideor när kvinnor annars fått mer makt i 

samhället och liknande skillnader i andra sammanhang har lyckats att minska. I 

diskussionsmomentet kommer dock författaren med lite självkritik till studien i helhet då 

validiteten blir lite låg med enbart 34 musikvideor i undersökningen. Ett högre antal hade kunnat 

ge en större bredd och ett mer övergripande resultat. En anledning till att det inte blev ett högre 

antal var bland annat av det faktum att det var en sån majoritet av manliga musikvideos som 

florerade i urvalet. 

I Aubrey och Frisby’s (2011) studie så undersökte man objektifiering i flera olika genrer och fokus 

låg här på att se skillnader beroende på artistens kön samt beroende på vilken genre de befann sig 

i. De genrer som man här valde att se närmare på var R&B/hiphop, country och pop. Resultatet 

visade på att sett till det stora hela så framställdes kvinnor oftare än männen i sexuellt 

objektifierande roller. Till exempel så hade kvinnor i allt större utsträckning på sig avslöjande 

klädsel i jämförelse med männen. Resultatet visade även på skillnader genrerna emellan där 

R&B/hiphop stod ut i användandet av kvinnor i dekorativa roller vilket här sågs som en funktion 

att enbart ha med kvinnor för uppvisning av deras yttre. R&B/Hiphop-genren var även den som i 

störst utsträckning hade med kvinnliga statister i roller som suggestiva dansare. Ytterligare fick 

man fram att kvinnliga regelbundet spelade på sexuella anspelningar i sitt eget beteende att 

framställa sig själva, vilket visade sig framförallt i R&B/hiphop-genren och pop-genren. I 

jämförelse med de andra genrerna var även R&B/hiphop-genren den som var mest ojämn i 

förhållande till antalet kvinnliga och manliga artister. I den studien var enbart 24% av 

musikvideorna inom R&B/hiphop-genren representerade utav kvinnor. 

I Tapper och Thorson's (1994) tittades även där närmare på olikheter mellan genrer kring bland 

annat bruk av våld och förekomst av sexuella anspelningar. Även här låg hiphop-genren i toppen 

när det kom till sexuella anspelningar med ett resultat på ca 50% förekomst i musikvideors 
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innehåll. Även när det kom till bruk av våld så var resultatet mycket högre i jämförelse med andra 

genrer och låg här på ca 30% förekomst. 

Ytterligare en jämförelse i genusframställning gjordes utav Seidman (1992) där undersökningen 

gjordes på musikvideor i allmänhet utan någon inriktning på genre. Även här kunde man 

bekräfta de tidigare gjorda undersökningarna där män framställts som mer dominanta och 

aggressiva i jämförelse med kvinnor. Här fick man även fram att kvinnor i allt större utsträckning 

visade upp fler känslomässigt laddade sidor än männen, framförallt känslor som tydde på 

sårbarhet. Bland annat så visade kvinnor tecken på rädsla, var i behov utav hjälp samt var öppet 

ledsna i fler fall än männen.  

4. Metod 

I detta kapitel kommer jag att utförligt gå igenom hur min analys kommer att gå tillväga i form 

utav metodval, källor samt de sätt jag kommer att läsa av resultatet på. Sammanfattat kommer 

min metod först att utgöras av en kvantitativ analys, där resultatet sedan kommer att utgöra 

grunden till den senare kvalitativa analysen som kommer att utföras. Det fullständiga resultatet 

kommer först att utgöras av en övergripande del för att se en helhet i form av statitisk 

information.  Det kommer sedan även kompletteras med en mer ingående analys där fokus 

kommer att ligga på att se på vilket sätt den tidigare statistiska datan är uppbyggd.  

Till metodval har jag kommit fram till att en kvantitativ innehållsanalys tillsammans med en 

kvalitativ innehållsanalys är mest lämplig för undersökningen. Det som jag vill undersöka är 

framförallt underliggande betydelser i det vi ser samt försöka se samband ur ett helhetsperspektiv 

kring normer i hiphop-musikvideor. Till den kvalitativa delen av analysen kommer därför det 

utgå ifrån ett diskursanalytiskt perspektiv där även hjälp utav teorier från semiotiken kommer att 

användas.  

I tillämpning av en kvalitativ innehållsanalys så är det en mycket effektiv metod att få ut en 

generell bedömning av ett stort antal enheter. Att på ett enkelt och översiktligt sätt få fram 

konkret data om hur innehållet ser ut på det stora hela. Detta är ett högst effektivt sätt att arbeta 

på vid jämförelser mellan två liknande typer av innehåll för att på ett strukturerat sätt se olikheter 

mellan innehållen (Ekström & Larsson, 2010). 
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En intressant aspekt hade annars varit att se hur omvärlden uppfattar den här typen av innehåll. 

Ur detta skulle det dock endast gå att få reda på vad folk tror och tycker om saken och vilka 

fördomar de har och inte lika mycket om hur det egentligen ser ut. Därför har jag valt att 

analysera innehållet för sig, istället för att undersöka om människors tankar om det. Det skulle då 

även bli svårare att få ett djupare perspektiv på det hela, utan resultatet skulle bara kunna på ett 

mer ytligt sätt beskriva hur folk ser generellt på musikvideor inom de specifika genrerna. Frågor 

som varför det ser ut som det gör eller vilka effekter det skapar på folks beteenden och synsätt på 

omvärlden skulle kräva mer omfattande kvalitativa undersökningar som det skulle krävas mycket 

resurser till. 

Ur ett rent självanalytiskt perspektiv passar sig dock en kvantitativ tillsammans med en kvalitativ 

analys ypperligt. Genom att först utföra den kvantitativa analysen och se över resultatet så skulle 

sedan en eller flera musikvideor väljas ut som skulle få representera det generalla resultatet i den 

undersökningen. Dessa skulle man sedan kunna använda i en mer kvalitativ analys för att 

undersöka på ett så representabelt sätt som det är möjligt för hiphopgenren för att analysera 

strukturella framställningar. Även om det är svårt att motivera att enbart ett par musikvideor 

skulle kunna representera en hel genre så är det ändå det mest pålitliga sättet att utföra det på om 

man inte har möjlighet till att göra en mer omfattande undersökning. 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I utformandet och skapandet av den kvantitativa delen utav undersökningen så har valet av de 

variabler som finns med valts ut av den anledningen att det där är troligt att stora skillnader finns 

mellan könen. Detta antagande baseras på både egna erfarenheter samt tidigare forskning. Fokus 

har valt att läggas på sexism, våld och uppvisning av makt. Med sexism kommer det framförallt 

läggas fokus på personernas beteende, men även hur de klär sig och i vilka miljöer de befinner sig 

i. Mycket fokus kommer att göras utifrån beteendet sett till kontexten. Det kan röra sig om direkt 

sexuella anspelningar i form utav kroppsspråk med tex. smekningar men kan även visa sig i form 

utav tydliga metaforer med föremål eller beroende på plats. Även val av fokus med kameran kan 

skapa sexuella anspelningar med tex. närbilder utav specifika kroppsdelar hos de bägge könen. 

Uppvisning av makt kommer analyseras utifrån liknande grunder med kroppsspråk och miljö i 

stort fokus. Här får även hänsyn tas till hur personer runt omkring agerar mot den specifika 

artisten. Till analysen försökte jag att i så stor utsträckning som det var möjligt att enbart se till de 
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direkta händelserna i innehållet. Följande frågor fungerade som utgångspunkt för att skapa en 

översikt för vad jag ville ha fram och vad som är viktigt. Vikten låg således inte på att göra några 

mer djupgående tolkningar utav innehållet utan det ytliga innehållet var det som blev fokuserat. 

 Vad och vilka visas i bilden? 

 Vilka är de huvudsakliga aktiviteterna som utförs samt hur upplevs miljön som de utförs 

i? 

 På vad fokuserar kameran och hur är materialet klippt för att skapa olika känslor? 

 Kan några tydliga metaforer ses i innehållet utifrån handlingar? 

Till formuläret blev till slut följande frågor de som valdes ut och omvandlades till analyserbara 

variabler. Frågorna ovan användes således som utgångspunkt för att besvara frågorna nedan. För 

en mer detaljerad beskrivning med konkreta exempel utav frågorna så utformades även 

kodningsinstruktioner (se bilaga 1)(för att se kodschemat i sin helhet, se bilaga 3).  

 Vilket kön har artisten/artisterna? 

 Finns det lättklädda män/kvinnor i videon? 

 Ges sexuella antydningar i männens/kvinnornas kroppsspråk/beteende? 

 Ges antydningar på våldsamhet eller kriminalitet i männens/kvinnornas beteende?  

 Ges antydningar på hjälplöst och/eller ledset beteende hos kvinnorna/männen? 

 Riktas fokus på någon specifik del av kvinnornas/männens kropp för att anspela på 

sexualitet? 

 Framställs kvinnorna/männen som starka och/eller populära? 

 

Alla frågor bortsett från den första var sedan uppdelad i två olika frågor där den ena behandlade 

männen och den andra behandlade kvinnorna. Till frågorna fanns sedan tre svarsalternativ där 

man antingen kunde svara ”ja”, ”nej” eller ”representeras ej”. Detta gällde till alla frågor förutom 

den första där alternativen istället bestod utav ”män”, ”kvinnor” eller ”båda”. Med representeras 

ej så gällde det i de fall där det specifika könet inte närvarade eller hade en såpass liten och 
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kortfattad roll och att den inte förmedlade något överhuvudtaget. Exempelvis ifall en person 

enbart skulle visas för en sekund och det man då skulle se vore en rygg utav en kvinna på ett 

dansgolv. 

Tidigare undersökningar har visat att dessa aspekter är något som är väl förekommande inom 

hiphop-musikvideor och är därför relevanta att undersöka vidare. I bland annat en tidigare 

undersökning av rapmusikvideor gjord av Conrad et al (2009;150) säger forskarna att: 

“First, the analysis of controversial themes found that current rap music videos have placed an 

emphasis on more controversial themes, materialism and misogyny. Additionally, these themes 

are being perpetuated differently by men and women. While male characters are significantly 

more likely to be associated with a variety of themes, female characters are more likely to be 

placed in positions of objectification.” 

Urvalet av musikvideor sker genom att se på den amerikanska billboardlistans populäraste låtar i 

genren från januari år 2011 till maj år 2013. Anledningen till tidsomfånget var för att hålla sig så 

aktuellt som möjligt samtidigt som ett tillräckligt stort urval (96 stycken musikvideor) kunde fås 

in för att motivera en kvantitativ undersökning (se bilaga 2 för specifik lista). Billboard är en 

amerikansk musiktidning som kommer ut veckovis. Billboard har blivit en välkänd och 

uppmärksamad tidning bland annat genom de många topplistor den presenterar där det både 

finns med allmänna listor men även genre- och landsspecifika sådana. Billboard presenterar även 

sina listor digital genom sin hemsida. Motivet till att använda billboards databas som 

utgångspunkt för urvalet var att kunna få ett trovärdigt resultat utefter vilka låtar som faktiskt är 

de mest populära. Billboard utför sina undersökningar baserat på digitala försäljningar, 

uppspelningar på radiostationer samt internetströmningar vilket skapar ett resultat baserat på flera 

olika källor till musiklyssnande. De populäraste låtarna inom den specifika genren väljs ut och 

analyseras. Mer detaljerat kommer urvalsgallringen gå till på det sättet att se över billboards 

veckolistor för två och ett halvt år tillbaka för genren “Rap”. Varje lista innehåller 10 låtar vardera 

vilket totalt kommer resultera i en sammanställning på ungefär 1300 låtar. Dock kommer antalet 

olika låtar bli avsevärt mindre än det antalet av den anledningen att många återkommer flera 

veckor i rad. Som exempel kan man ta låten “The Motto”, framförd av Drake och Lil Wayne som 

förekom 31 veckor i följd på rap-genren. Detta må måhända vara ett utav de mest extrema 
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exemplen men visar ändå tydligt på hur det totala antalet olika låtar kommer att sjunka i urvalet 

och den troliga siffran på antal olika musikvideor kommer ligga på runt 100 stycken.  

Jag har valt att dela upp variablervärdena i ja- eller nej-frågor. Detta är dels för att de ska vara 

oberoende av varandra. Med ja- eller nej-frågor så påverkas inte variablerna av varandra utan de 

blir istället självständiga. Variablerna blir uttömmande eftersom det går att svara ja eller nej på 

varje fråga. Om det inte är ja så måste det vara nej. De är också ömsesidigt uteslutande eftersom 

om det är ja så kan det inte vara nej. Det har även lagts till ett “representeras ej”-alternativ ifall 

fallet skulle vara att det specifika könet saknas i musikvideon. Med anledning utav dessa beslut 

går det således aldrig att fylla i mer än ett variabelvärde. Genom de kodningsinstruktioner som 

har utformats gör också så att undersökningen inte lämnar någonting öppet för tolkning. Det ska 

istället vara lätt att bedöma med hjälp utav de konkreta exempel som har formulerats utefter 

instruktionerna. Till grund av dessa förebyggande anvisningar får hela undersökningen ett ökat 

värde sett till validiteten (Ekström & Larsson, 2010). 

För att få en mer övergripande rättvis översikt av innehållet har även en begränsning gjorts på att 

enbart titta på en minut av varje musikvideo. Detta i syfte att alla videor ska få lika mycket 

utrymme i undersökningen då de annars kan skilja sig rätt mycket, sett till hur långa de är 

tidsmässigt. En medveten konsekvens utav detta är att relevant information kan försvinna i vissa 

utav de musikvideor som kommer att studeras. Samtidigt är det dock ett problem som gäller 

samtliga videor vilket gör att det på en översiktlig nivå till stor sannolikhet inte kommer att göra 

så att resultatet blir fördelaktigt åt något håll. För att ytterligare jämställa analysenheternas totala 

innehåll så gott som möjligt så ska de 60 sekunder som valts att analyseras börja och sluta vid 

samma tillfälle för alla musikvideor. För att rama in det totala innehållet så gott det går så har 

dessa 60 sekunder valts att gå från 90 till och med 149 sekunder in i videon. Detta baserat på 

antagandet efter att ha att sett över ett antal musikvideor uppskatta musikvideornas ungefärliga 

längd till totalt 4 minuter.  

4.1.1 Genomförande av kvantitativ analys 

Genomförandet av den kvantitativa analysen gjordes över ca 12-15 timmar som var relativt jämnt 

utspridda över sammanlagt fyra tillfällen. Vid genomförandet satt jag ensam och tittade på 

samtliga musikvideor enskilt utefter ordningen i den tidigare nämnda låtlistan som baserades på 

billboards topplistor (se bilaga 2). Det totala antalet analysenheter blev till slut 96 stycken olika 
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låtar. Ett bortfall tillkom dock på sju utav dessa låtar av den anledningen att de saknade 

musikvideor. Sammanlagt blev alltså 89 stycken musikvideor analyserade. Ifyllandet av 

variablerna för vardera musikvideo skedde samtidigt som själva tittandet vilket skapade ett bra flyt 

i genomförandet. Jag hade hela tiden kodningsinstruktionerna nära till hands i de fall där det blev 

mer osäkert i vilket specifikt alternativ som skulle väljas. Alla musikvideor tittades helt igenom två 

gånger vilket i majoriteten av fallen var tillräckligt för att kunna svara korrekt på alla variabler. I 

vissa fall där det blev mer otydligt krävdes dock ytterligare en eller ibland även två 

genomtittningar, av antingen hela videon eller ibland bara utav vissa sekvenser, för att skapa en 

fullgod uppfattning. 

 

4.1.2 Testkörning 

Avslutningsvis för utformandet av den kvantitativa delen utav undersökingen så kommer även ett 

test utföras på 20 analysenheter. Syftet med detta är att se huruvida kodinstruktionerna är 

tillräckligt tydliga gentemot innehållet av testenheterna. Det kommer även användas för att se 

ifall någon variabel kan kännas överflödig. Ifall det skulle inträffa får ett övervägande göras ifall 

denna skulle kunna slås ihop med liknande variabel eller möjligtvis tas bort helt och hållet. 

4.1.3 Resultat av testkörning 

Till testkörningen så analyserades totalt 20 stycken musikvideor. Resultatet utav testkörningen 

gick överlag på ett väl genomförligt sätt men motiverade ändå ett par förändringar. Det mest 

uppenbara blev att inget alternativ här fanns med att välja ifall något utav könen inte var 

representerade i musikvideon. Detta ledde till ett mindre exakt resultat eftersom de då istället föll 

under nej-kategorin vilket inte stämde överens med kriterierna för den specifika kategorin. En 

representeras ej-kategori lades därför till för att på ett bättre sätt kunna genomföra 

undersökningen. Vidare visade det sig att vissa variabler var smått diffusa och/eller jämbördiga 

med liknande variabler sett utefter vilka analyser som skulle kunnats göras utifrån slutresultatet. 

Till exempel så var våldsamhet och kriminalitet uppdelat i två olika kategorier till testkörningen. 

Efter övervägande så valdes dessa att slås ihop av den anledningen att de i princip skulle innebära 

samma meningsskapande ur analyssynpunkt. Genom sammanslagningen så skulle även 

undersökningen troligtvis kunna göras på ett mer effektiviserat och snabbare sätt. Likadant var 
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det med variabeln som behandlade om det hela utspelade sig i en otrygg miljö. Denna variabel 

sammanfogades istället in tillsammans med huruvida personerna framställdes som starka samt 

även i vålds-variabeln. Kodningsinstruktionerna var något som också utvecklades lite mer på vissa 

variabler efter testkörningen, då vissa utav dessa visade sig svårare att avgöra betydelse till för vissa 

enheter. 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

För att genomföra den kvalitativa delen av undersökningen så kommer ett semiotiskt och ett 

diskursanalytiskt perspektiv att användas. Det semiotiska perspektivet används för att se hur män 

och kvinnor framställs olika med hjälp av denotation och konnation. Det diskursanalytiska 

perspektivet används för att se vilka ideologiska värdegrunder som ligger bakom 

genusrepresentationen i olika musikvideor. Genom analysen skulle man sedan kunna se hur 

konstgjorda föreställningar ger form till olika diskursiva företeelser som har format framställandet 

av män och kvinnor inom hiphopmusikvideor. 

Urvalet kommer ske genom att välja ut musikvideor från den kvantitativa innehållsanalysen som 

är representativa för det generella resultatet som har kommit fram i undersökningen. Dessa videor 

kommer sedan att tittas på för att identifiera tecken och diskursiva företeelser som sedan 

analyseras. Genom att se på diskursiva företeelser i musikvideorna så kommer fokus ligga på att 

hitta skillnader i hur män och kvinnor framställs beroende på vilket kön artisten är av. 

Det semiotiska perspektivet kommer att besvara vilka typer av symboler som används på olika sätt 

för att framställa män och kvinnor på olika sätt i de olika musikvideorna. Viktigt att poängtera är 

att det framförallt är när framställningen skiljer sig mellan genus som det är intressant att göra en 

analys. Arbetet syftar till att undersöka hur män och kvinnor framställs olika och om det är någon 

skillnad beroende på artistens kön. 

Det diskursanalytiska perspektivet kommer att utgå utifrån makt- och dominansförhållanden 

mellan kvinnor och män. Kan innehållet visa spår utav mönster för hur relationen mellan män 

och kvinnor är uppbyggd och vad uppvisas som normativa beteenden för de respektive könen? 

Vad framställs som typiskt kvinnligt respektive manligt i innehållet? Vad för teman kan hittas i 

innehållet gällande beteenden och miljöer? Hur kan beteendet i musikvideorna kopplas till 

tidigare kända normer inom genrernas diskurs? Dessa frågor kommer att ligga till grund i 

utförandet utav de enskilda analyserna. 
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Jag kommer även att se till hur man använder kameran för att skapa framställningen. Blir det 

någon skillnad i hur man väljer att porträttera män i jämförelse med kvinnor? Det som kommer 

att ses över här är vilket bildutsnitt som används, hur snabb klippningen är samt vilka 

kameravinklar som väljs att användas. 

Diskursen som ska analyseras är hiphop-genren. Detta för att få svar på hur genrens rådande 

könsnormer ges uttryck i musikvideor. Texten som ska analyseras är alltså musikvideor. 

Till utförandet av den kvalitativa analysen så har jag här valt att slå ihop de båda delarna eftersom 

resultatet är såpass subjektivt att det blir en analys i sig. Det blir heller inte lika rörigt då vissa 

uppenbara analyserbara saker kan tas upp direkt utan att behöva anpassa sig efter två kategorier. 

Jag har än dock valt att göra en övergripande uppdelning där videorna beskrivs på en denotativ 

nivå för att dyka in på de djupare konnotativa nivåerna senare.  

4.2.1 Urval 

Till den kvalitativa analysen valdes fem låtar ut för mer en mer djupgående undersökning för att 

försöka titta närmare på det resultatet som framkom i den kvantitativa undersökningen. De 

specifika låtarna valdes ut för att de på ett övergripande sätt reflekterade resultatet ur den 

kvantitativa analysen. De uppvisade sedan små undantag från varandra i olika variabler för att 

även ringa in förekomsten av mindre förekommande variabler på ett representabelt sätt. 

Den första låten som valdes ut var Starships av den kvinnliga artisten Nicki Minaj. Denna valdes 

ut för att se ifall några skillnader kunde hittas beroende på ifall det var en manlig eller en kvinnlig 

artist som var den huvudsakliga artisten. Sett till urvalet av låtar av kvinnliga artister så valdes just 

Starships ut för att den överlag sett representerade det generella resultatet som gällde för kvinnliga 

artisters musikvideor. 

Den andra låten som valdes ut var Whistle av Flo Rida. Denna valdes specifikt ut för att den inte 

var så extrem i sina resultat utan hade på flera aspekter likvärdigt resultat könen emellan även om 

det på det stora hela ändå vägde över mer åt kvinnlig objektivitet snarare än manlig. Som exempel 

så var både kvinnorna och männen här lättklädda men för kvinnorna fanns även sexuellt riktade 

kamerafokuseringar. Det skiljde sig även med att mannen uppvisades som stark medan kvinnan 

inte gjorde det. 
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Den tredje låten som valdes ut blev Birthday Song (featuring Kanye West) av artisten 2 Chainz. 

Den valdes ut som ett mera extremt alternativ i sina företeelser. Här framställdes kvinnan som 

objektifierad på alla de tre möjliga variablerna medan mannen inte framställdes på det sättet i 

någon utav dem. Även här uppvisades mannen som stark medan kvinnan inte gjorde det. 

Den fjärde låten som jag kommer att analysera är I cry, återigen av artisten Flo Rida. Denna 

musikvideon är den som skiljer sig mest från det generella resultatet men valdes att tas med då 

den bland annat uppvisar mannen som våldsam och ledsen och även kvinnan som ledsen. I övrigt 

hade den även lättkläddhet när det kom till männen men inga objektifierande faktorer på något 

utav könen i övrigt. 

Den sista låten jag valde att ta med till den kvalitativa analysen var Rack City av artisten Tyga. 

Den här var på många sätt mest extrem i sina resultat och visade både kvinnan som hjälplös samt 

objektifierad på alla de tre möjliga sätten medan mannen framställdes som stark och även 

kriminell/våldsam. 

4.2.2 Genomförande 

Till genomförandet genomtittades nu musikvideorna i sin helhet och inte bara på en enstaka 

minut som i den kvantitativa analysen. Detta gjordes för att syftet i denna analysen skiljde sig från 

den förra.  Genom att se till hela musikvideon skulle man på ett lättare sätt kunna ta till sig 

budskap skapade av helheten som kanske inte skulle visat sig vid enbart en minuts tittande. Ett 

system gjordes i analyserandet där det väsentliga innehållet först beskrevs på en ren denotativ nivå 

för att således skapa en överblick. Med det väsentliga innehållet så menas det som är värt att ta 

upp utifrån uppsatsens syfte. Hur de huvudsakliga karaktärerna framställdes var det som 

prioriterades högst, hur de var klädda, vilka aktiviteter de de sysselsatte sig med, vilket 

kroppsspråk som användes samt hur kameran användes i relation till dem. Miljöer samt 

bikaraktärer togs upp ifall de kunde bidra i analyssynpunkt. Till exempel ifall karaktärer stack ut 

på olika sätt, ägnade sig åt ovanliga aktiviteter eller ifall det blev en tydlig uppdelning i 

framställningen mellan manliga samt kvinnliga karaktärer. Miljöer togs upp ifall dessa bidrog till 

framställningen utav karaktärerna och spelade en central roll i handlingen. Till exempel ifall 

karaktärerna tydligt påverkades av eller utnyttjade omgivningen på olika sätt. Detta gjorde att det 

blev ett mer grundligt tittande där jag först tittade en liten bit för att sedan beskriva 

händelseförloppet. Efter så tittade jag igenom igen för att se ifall jag missat något. Skrivandet och 
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tittandet skedde således samtidigt där analysen gjordes direkt utefter de olika delarna som 

presenterades. 

Efter de väsentliga delarna beskrivits började sedan själva analysen utav innehållet. Till denna 

delen i processen letades det framförallt efter mönster i innehållet. Genom att se på de olika 

delarna av videon var för sig och sedan se till helheten kunde man således se ifall några tydliga 

drag kunde hittas i framställningen av kvinnor respektive män. Exempel på frågor som kunde 

ställas till innehållet var följande. Fanns det något specifikt som kunde ses i majoriteten av 

kvinnornas beteende män inte i männens? Användes kameran rent generellt på olika sätt 

bereonde på om det var en kvinna eller man som visades i bild? Kan någon form av hierarki ses 

utifrån ett maktperspektiv mellan karaktärer i videon beroende på vilket kön de har? Metaforer 

söktes även på en djupare nivå i innehållet genom att se till hur folk porträtteras beroende på 

kontexten runt om kring. Eftersom att alla musikvideor valdes ut av olika anledningar (beskrivs i 

föregående delkapitel) så låg även dessa specifika premisser till grund för vad jag tittade efter i de 

olika musikvideorna, även om jag också tog hänsyn till andra aspekter som kunde vara intressanta 

för analysen. Efter att alla musikvideor analyserats var för sig så gjordes även en sammanfattad 

analys där olika saker togs upp som kunde ses i flera utav videorna och på så vis bidrog diskursivt 

till hiphopgenren som helhet. 

4.3 Validitet och reliabilitet 

För att öka undersökningens reliabilitet har fokus lagts på att försöka göra variablerna och 

variabelvärdena så svåra att misstolka som möjligt. Planering har lagts ner för att avgränsa så 

mycket som möjligt för att få ett tydligare resultat. Variabelbeskrivningarna har försökts att göras 

så utförliga som möjligt för att öka både reliabilitet och validitet i undersökningen. 

Förhoppningsvis har dessa åtgärder gjort att den kvantitativa undersökningen kommer att få hög 

reliabilitet. Även om vissa variabler kanske känns lite vaga i sitt frågeställande så har de 

kompenserats med utförliga beskrivningar i de kodinstruktioner som formulerats (se bilaga x) för 

att undersökningen skulle kunna upprepas med ett så likvärdigt resultat som möjligt. Validiteten 

stärks av att det har gjorts en utförlig variabelbeskrivning där konkreta exempel på vad som ska 

letas efter har beskrivits. Dessa variabelbeskrivningar gör det lättare att göra en objektiv 

bedömning för de som skulle vilja upprepa undersökningen. 
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Ett problem som alltid finns är att även om kodschemat är detaljerat så kan folk missförstånd och 

olikheter i tyckande finnas. Även om risken finns så har förhoppningsvis den gjorts så liten som 

möjligt med detaljerade variabelbeskrivningar. 

Reliabiliteten på den kvalitativa delen är svårare att bedöma och den är troligtvis låg då det till 

stor del handlar om subjektiv bedömning som är helt baserad på individuella erfarenheter. 

Personer med ett annat kulturellt kapital skulle således kunna göra helt andra antaganden av 

innehållet. 

5. Resultat - Kvantitativ innehållsanalys 

I detta kapitel kommer först resultatet ifrån testkörningen att analyseras och diskuteras. De 

förändringar som gjordes inför den fullständiga analysen kommer också att tas upp. Det 

fullständiga resultatet kommer sedan att presenteras i form utav tabeller samt kompletterande 

text. Visssa resultat kommer att tas upp lite mer än andra i de fall då stora skillnader här kunnat 

ses i representationen eller om skillnader kunnat ses beroende på specifika faktorer. De delar av 

resultatet som presenteras här kommer sedan att ligga till grund för den analytiska delen i nästa 

kapitel. 

Tabell 5.1 – Antal manliga respektive kvinnliga artister 

 Antal Procent 

Manliga 70 78,7 

Kvinnliga 5 5,6 

Båda 14 15,7 

”Klar majoritet med representation av manliga artister” 

 

Det första som blir tydligt är att resultatet främst återspeglar manliga artister (se tabell 1). Enbart 

ca 6% utav musikvideorna är representerade utav enbart kvinnliga artister medan 79% är 

representerade utav enbart män.  
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Tabell 5.2 – Förekomst av lättkläddhet på kvinnor 

 Antal Procent 

Ja 42 47,2 

Nej 39 43,8 

 Representeras ej              8  9,0 

”Lättkläddhet bland kvinnor var förekommande i ca 47% av musikvideorna” 

Tabell 5.3 – Förekomst av lättkläddhet på män 

 Antal Procent 

Ja 21 23,6 

Nej 67  75,3 

 Representeras ej 1 1,1 

”Lättkläddhet bland män var förekommande i ca 24% av musikvideorna” 

 

Sett till variablerna huruvida lättkläddhet framkom i musikvideorna så blev resultatet att 47% av 

videorna innehöll lättklädda kvinnor medan det för männens del resulterade i 24% (se tabell 5.2 

och 5.3). Ifall man räknar bort de videor som kvinnor inte var representerade i så blir resultatet 

att kvinnor var lättklädda i lite drygt hälften utav musikvideorna. Männen däremot var 

representerade i alla musikvideor förutom en så där påverkades inte resultatet till lika stor del. Sett 

utifrån artisternas kön så blev resultatet 50% på variabeln när det handlade om lättkläddhet bland 

kvinnor i manliga artister musikvideor samt samma resultat för blandad representation (se tabell 

5.4). För kvinnliga artister blev det istället 80% förekomst av lättkläddhet i videorna. 

Tabell 5.4 – Förekomst av lättkläddhet på kvinnor utifrån artistens kön 

 

 

 
”Högre förekomst av lättkläddhet bland kvinnliga artister” 

 Man Kvinna Båda Total 

Ja 31 (44%) 4 (80%) 7( 50%) 42 (47%) 

Nej 31 (44%) 1 (20%) 7 (50%) 39 (44%) 

 Representeras ej 8 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (9%) 
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Tabell 5.5 – Förekomst av sexuella antydningar bland kvinnor 

 Antal Procent 

Ja 22 24,7 

Nej 59 66,3 

 Representeras ej 8 9,0 

”Sexuella antydningar bland kvinnor var förekommande i ca 25% av musikvideorna” 

Tabell 5.6 – Förekomst av sexuella antydningar bland män 

 Antal Procent 

Ja 5 5,6 

Nej 83 93,3 

 Representeras ej 1 1,1 

”Sexuella antydningar bland män var endast förekommande i ca 6% av musikvideorna” 

 

Gällande sexuella antydningar var det även här övervägande förekomst bland det kvinnliga könet. 

I 25% utav videorna förekom det sexuella antydningar i kvinnornas beteende och/eller 

kroppsspråk, medan siffran låg på 6% hos männen (se tabell 5.5 och 5.6). Precis som i variabeln 

för lättkläddhet ökar siffran med ca 5% för kvinnorna ifall man räknar bort de videor som de inte 

förekom i. Likaså ökade även resultatet för kvinnornas del ifall man enbart såg till videorna med 

kvinnliga artister i, medan det var mer oförändrat sett till de andra parterna (se tabell 5.7). 

Resultatet för förekomst låg där på 40% för kvinnliga artister. 

Tabell 5.7 – Förekomst av sexuella antydningar på kvinnor utifrån artistens kön 

 

 

 

”Högre förekomst av sexuella antydningar bland kvinnliga artister” 

 

 Man Kvinna Båda Total 

Ja 19 (27%) 2 (40%) 1 (7%) 22 (25%) 

Nej 43 (61%) 3 (60%) 13 (93%) 59 (66%) 

 Representeras ej 8 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (9%) 
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Tabell 5.8 – Kamerafokus för att anspela på sexualitet bland kvinnor 

 Antal Procent 

Ja 22 24,7 

Nej 59 66,3 

 Representeras ej 8 9,0 

”Sexuella anspelningar i kamerafokus bland kvinnor var förekommande i ca 25% av musikvideorna” 

Tabell 5.9 – Kamerafokus för att anspela på sexualitet bland män 

 Antal Procent 

Ja 1 1,1 

Nej 87 97,8 

 Representeras ej 1 1,1 

”Sexuella anspelningar i kamerafokus bland män var förekommande i enbart 1% av musikvideorna” 

Mönstret fortsatte även vid variabeln gällande kamerafokus på specifik kroppsdel för att anspela 

på sexualitet (se tabell 5.8 och 5.9). Sett över alla videor så låg frekvensen på 25% när det gällde 

kvinnor och 1% när det gällde männen. Precis som vid sexuella antydningar så låg även här 

förekomsten på 40% för kvinnor när det gällde kvinnliga artister medan det inte skiljde sig 

nämnvärt vid övriga könsrepresentationer (se tabell 5.10). 

Tabell 5.10 – kamerafokus på kvinnor beroende på artisternas kön 

 

 

 

”Högre förekomst av sexuella anspelningar i kamerafokus bland kvinnliga artister” 

 

 

  

 Man Kvinna Båda Total 

Ja 17 (24%) 3 (60%) 2 (14%) 22 (25%) 

Nej 45 (64%) 2 (40%) 12 (86%) 59 (66%) 

 Representeras ej 8 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (9%) 
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Tabell 5.11 – Antydningar på nedstämdhet bland kvinnorna 

 Antal Procent 

Ja 5 5,6 

Nej 76 85,4 

 Representeras ej 8 9,0 

”Nedstämdhet bland kvinnor var förekommande i ca 6% utav musikvideorna” 

Tabell 5.12 – Antydningar på nedstämdhet bland männen 

 Antal Procent 

Ja 8 9,0 

Nej 80 89,9 

 Representeras ej 1 1,1 

”Nedstämdhet bland män var förekommande i 9% utav musikvideorna” 

Tabell 5.13 – Antydningar på våldsamhet i kvinnornas beteende 

 Antal Procent 

Ja 2 2,2 

Nej 79 89,8 

 Representeras ej 8 9,0 

”Våldsamhet bland kvinnor var förekommande i ca 2% utav musikvideorna” 

Tabell 5.14 – Antydningar på våldsamhet i männens beteende 

 Antal Procent 

Ja 11 12,4 

Nej 77 86,5 

 Representeras ej 1 1,1 

”Våldsamhet bland män var förekommande i ca 12% utav musikvideorna” 
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När det kom till förekomst utav kriminalitet och/eller våldsamhet så blev resultatet relativt lågt 

förekommande gällande båda könen, men speglade ändå en viss skillnad (se tabell 5.13 och 5.14). 

Våldsamhet och/eller kriminalitet var förekommande i 12% utav musikvideorna när det kom till 

män medan siffran endast låg på 2% för kvinnorna. Låga siffror blev det även när det kom till 

förekomst av nedstämdhet. Resultatet låg där på 8% för männen respektive 5% för kvinnorna (se 

tabell 5.11 och 5.12). 

Tabell 5.15 – Förekomst av framställning av kvinnor som starka 

 Antal Procent 

Ja   11 12,4 

Nej 70 78,6 

 Representeras ej 8 9,0 

”Framställningen av kvinnor som starka var förekommande i ca 12% av musikvideorna”  

Tabell 5.16 – Förekomst av framställning av män som starka 

 Antal Procent 

Ja 70 78,7 

Nej 18 20,2 

 Representeras ej 1 1,1 

”Framställningen av män som starka var förekommande i ca 79% av musikvideorna”  

Tabell 5.17 – Förekomst av framställning av kvinnor som starka beroende på artistens kön 

 

 

 

 

”Kvinnor framställdes som starka i högre utsträckning i kvinnliga artisters musikvideor”  

Sista variablen handlade om hur förekommande det var att respektive av könen framställdes som 

starka, populära och/eller hade en tydlig ledarposition (se tabell 5.15 och 5.16). I 12% av fallen så 

 Man Kvinna Båda Total 

Ja 3 4 4 11 

Nej 59 1 10 70 

 Representeras ej 8 0 0 8 
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var det förekommande för kvinnor medan det var förekommande i 79% av fallen för männens 

del. Det blev dock en skillnad beroende på vilket kön artisterna hade (se tabell 5.17). I 

kvinnornas fall så ökade siffran till 80% och det blev totalt sett fler antal gånger än det antal 

gånger där, än när artisterna enbart var män. Detta trots den stora skillnaden mellan kvinnor och 

män som representerande artister. När det kom till att båda könen var representerade som artister 

så blev det mer åt ett mellanting av de båda tidigare nämnda jämförelserna. 

5.1 Sammanfattat resultat 

Det blev ett tydligt mönster utifrån resultatet sett till de variabler som behandlade objektifiering 

(se tabell 5.2 - 5.10). Alla dessa visade på ett resultat där de kvinnor som förekom i 

musikvideorna framställdes på ett mer objektifierat sätt än de män som förekom. Sett till 

lättkläddhet bland kvinnor så var det förekommande i ungefär hälften utav alla videor totalt sett. 

Männen var enbart lättklädda i ca 25% utav musikvideorna vilket var en halvering i jämförelse 

med resultatet hos kvinnorna (se tabell 5.2 och 5.3). Gällande variablerna om fokusering med 

kamera samt sexuella antydningar i kroppsspråk så låg siffran på ca 25% i förekomst bland 

kvinnorna medan förekomsten nästan var obefintlig bland männen (se tabell 5.5, 5.6, 5.8 och 

5.9). Ytterligare ett mönster kunde även upphittas i musikvideor med kvinnliga artister. Här var 

resultatet högre i alla tre variablerna om objektifiering och visade ännu större skillnader när 

enbart kvinnliga artister var representerade i jämförelse med både manliga artister samt när båda 

könen fanns representerade (se tabell 5.4, 5.7 och 5.10).  

Variabeln kring nedstämdhet gav ett relativt jämställt resultat som sett till helheten förekom 

väldigt sällan (se tabell 5.11 och 5.12). Våldsamhet var även det överlag sällan förekommande 

men det var ändå en liten högre förekomst bland männen (se tabell 5.13 och 5.14). Slutligen blev 

det en stor skillnad i förekomst när det kom till att framställa kvinnor respektive män som starka. 

Män framställdes näst intill alltid som starka medan kvinnor enbart gjordes det ett par enstaka 

gånger (se tabell 5.15 och 5.16). I en jämförelse kunde man dock se att resultatet skillde sig 

avsevärt ifall man såg till artistens kön. I de fall där kvinnliga artister var representerade så var 

förekomsten av att visa kvinnor som starka ungefär lika förekommande som visningen av männen 

som starka var överlag (se tabell 5.17). 
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6. Analys - Kvantitativ innehållsanalys 

I detta kapitel kommer analysen utgöras utifrån resultatet i föregående kapitel. Det kommer här 

att analyseras framförallt utifrån teorierna kring tecken och genus som togs upp i teorikapitlet. 

Tidigare forskning kommer även att tas upp för att göra jämförelser för att se ifall eventuella 

förändringar kan ses. 

Sett till den första variabeln gällande representation i jämförelse med manliga och kvinnliga 

artister i genren så kan framförallt två slutsatser att göras. Den första är att hiphop som genre (sett 

till de populäraste låtarna av utbudet i genren) är dominerad utav män och den andra 

slutledningen är att det blir svårt att göra några större antaganden i genren utefter kvinnors 

framställning sett till när kvinnliga artister var representerade. Detta av den anledningen att så få 

videor med enbart kvinnliga artister blev analyserade. Liknande resultat kring 

artistrepresentationen hade även visat sig i tidigare i studier men här visade den sig vara ännu mer 

ojämn. De riktningar som därför är mest lämpliga att göra slutsatser av som helhet blir därför att 

se på resultatet ur hiphop-genren generellt sett samt även utifrån manliga artisters musikvideor. 

Jämförelser mellan artisternas könsrepresentation kommer ändå att göras för att ge underlag till 

diskussion om potentiella skillnader.  

Sett till variabeln kring lättkläddhet blev även det här resultatet ett bekräftande sådant på tidigare 

undersökningars resultat. Kvinnor var lättklädda eller hade utmanande klädsel i nästan hälften 

utav alla musikvideor vilket även var över dubbelt så många gånger i jämförelse med hur ofta 

männen var det. Variablerna kring sexuella anspelningar och och riktat kamerafokus för 

anspelningar på sexualitet gick även i samma banor. Dessa tre tillsammans visar på en generell 

nivå hur objektifieringen av kvinnor ser ut för hiphop-genren idag. Resultatet ger tydliga 

indikationer på att det fortfarande råder väldiga skillnader kring manlig och kvinnlig 

objektifiering även om det i jämförelse med Tapper & Thorson's visserligen har minskat sett 

överlag. Intressant här att se är även hur förekomsten ökade när det kom till enbart kvinnliga 

artisters medverkan. I 80% av de videorna var kvinnorna lättklädda och i 60% av fallen kunde 

sexuella anspelningar hittas. Gällande kamerafokus var dock resultatet nere på 40% vilket var mer 

jämlikt med det resultatet sett till den generella representationen. Sett överlag är dock detta en 

tydlig bekräftelse på tidigare forskning där man också fick fram att kvinnliga i allt större 

utsträckning anspelade på sin sexualitet. 
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Sett till variablerna om uppvisande av nedstämt beteende blev det här ett resultat där mannen 

visade antydningar på detta i större utsträckning än kvinnorna,  även om resultatet blev relativt 

jämlikt och förekomsten var ganska låg sett överlag. I jämförelse med tidigare undersökningar är 

detta dock en klar förändring där kvinnor tidigare varit mer förekommande i denn 

framställningen. Denna jämförande studien i detta fall gjordes dock på alla musikvideor utan 

någon specifik inriktning på genre. Sett till hiphop för sig är då detta något som visar större 

jämställdhet mellan könen på den här specifika punkten. Även våldsamhets- och 

kriminalitetsvariablen visade på lägre resultat i jämförelse med tidigare studier. I Tapper & 

Thorson's (1994) blev det ett resultat på 29% förekomst i hiphopmusikvideor medan det i denna 

undersökning hade sjunkit till 2% för kvinnorna samt 12% för männen. Fortfarande finns en 

ganska markant skillnad där våldet nästan är obefintligt i det kvinnliga beteendet medan siffran är 

snäppet högra i männens fall. Den största skillnaden i genusframställningen hamnar i variabeln 

kring uttryckande av självsäkerhet och popularitet. Det blev mer eller mindre normativt för 

männen att uppvisa denna typen av egenskap medan det för kvinnorna istället blev något som 

stack ut. En viss ihopkoppling kan här dock göras beroende på artistens kön med tanke på att 

resultaten gav likvärdiga resultat för kvinnor som det generella resultatet, ifall man enbart såg till 

kvinnliga artister. Slutsatsen kan sammanfattas vid att det är normativt för det könet artisten har 

att uppvisa det i en stark eller ledande roll. 

 

7. Resultat och analys - Kvalitativ innehållsanalys 

I det här kapitlet presenteras både resultatet och analysen som framkom utav det. Musikvideorna 

analyseras sedan var för sig där de först och främst presenteras på en denotativ nivå. Med detta 

menas att det först beskrivs utifrån precis det som framkommer i innehållet utan att göra några 

tolkningar på vilken betydelse innehållet har. Efter det har gjorts kommer materialet sedan att 

analyseras på en konnotativ med stort fokus på de tidigare beskrivna teorierna om genus och 

visual literacy. Kopplingar kommer även att dras till teorierna kring myter. Efter att 

musikvideorna gåtts igenom var för sig kommer även en sammanfattad analys att göras där 

mönster och likheter kommer att tas upp som kunde hittas i analysenheterna. 
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7.1 Nicki Minaj - Starships 

Det första vi möts utav i videon är olika översiktsbilder från en tropisk ö dit ett rymdskepp flyger. 

På ön får vi ta del utav olika människor (blandat män och kvinnor) som ligger vilandes/sovandes 

på olika delar utav ön. Alla på ön är lättklädda i form utav underkläder/badkläder vilket här kan 

ses som en anpassning utefter det tropiska klimatet. Vi får även se ett gäng män som håller på 

med vad som ser ut att vara en ritualliknande dans. Vid ankomsten utav rymdskeppet så börjar de 

vilande människorna sakta att vakna upp för att röra sig mot det. Vi får sedan ta del utav en scen 

vid stranden där en kvinna iklädd baddräkt uppenbarar sig ur intet samtidigt som vi ser hur 

rymdskeppet syns i bakgrunden. Detta skapar tolkningen att kvinnan skickats ner från 

rymdskeppet. 

Videon fortsätter med att visa halv- och helbilder på kvinnan som på ett lekfullt sätt börjar att 

dansa i vattnet med blicken hela tiden fäst mot kameran. Ett återkommande moment är att hon 

drar fingrarna genom håret. Dessa scener blandas med scener där hon står på alla fyra och putar 

rumpan uppåt som får stort fokus i bilden. Vidare får vi sen ta del utav en scen där samma kvinna 

nu ligger och kopplar av på en bår som bärs utav fyra män. Bilderna blandas hela tiden med 

varandra genom crosscutting och vi får fler scener från stranden där hon dansar både liggandes i 

sanden och ståendes. Många inslag av dansen ger antydningar på sexuella anspelningar. Bland 

annat en scen där hon ligger på rygg i sanden och stöter uppåt med underlivet. In emellan får vi 

även ta del utav andra personer. Längs berget står några kvinnor och dansar på avstånd och det 

kommer även män som också dansar på ett mer lekfullt sätt i vattnet. Även de ritualdansande 

männen står för ett återkommande inslag och står för en mer seriöst artad dans där fokus ligger på 

poseringar där de spänner sina muskler. 

I en senare scen så befinner sig kvinnan nu istället på en kulle. Den lekfulla dansen fortsätter även 

här men har här en mer hurrande karaktär där hon bland annat har en sträckt näve i luften 

samtidigt som man får se män som springer på alla fyra strax nedanför henne. Dag blir sedan till 

natt och kvinnan befinner sig nu på en liten piedestal med andra dansande kvinnor runt om sig 

och det hela ackompanjeras även utav män som dansar med brinnande pinnar. Kroppspråket 

uppe på piedestalen är av väldigt lågmäld karaktär där hon mest sitter ihopkrupen och gungar lite 

lätt.  



38 
 

Det blir snabbt tydligt att kvinnan som videon centrerar kring är av en ledarroll. Uppenbarelsen 

ger liknelser med en gudinna som uppenbarat sig från himlen, i det här fallet då genom 

rymdskeppet. Sättet som de andra personerna i videon agerar kring henne ger också kraftiga 

antydningar på detta, framförallt i form utav bärandet på båren och dansandet runt henne när 

hon befinner sig på piedestalen. 

Sett till kvinnans agerande och kroppsspråk så kan detta direkt kopplas till Goffmans teorier kring 

den systematiserande infantiliseringen av kvinnan (Bell & Milic, 2002). Bland annat så kan vi se 

till den feminina beröringen som kvinnan brukar till stor del i videon när hon stryker fingrarna 

genom sitt hår och emellanåt väldigt försiktigt tar på sin kropp. Detta stärker föreställningen om 

att kvinnor skulle vara mycket ömtåligare än männen och vara generellt sett mycket försiktigare 

vid beröring av kroppar eller föremål. Smekandet förstärker även den objektfierade 

framställningen av kvinnan (Aubrey & Frisby, 2011). Den femte dimensionen i Goffmans 

ramverk kan också kopplas till kvinnans beteende i den här musikvideon på flera olika plan. Det 

första är det lekfulla och smått barnsliga beteende kvinnan visar upp i sin dans. Goffman 

beskriver hur kvinnan allt oftare har ett mindre seriöst uttryck i sitt beteende och beter sig mycket 

mer clownaktigt vilket kan jämföras med kvinnans beteende i denna videon. I samma dimension 

beskriver Goffman även hur kvinnor oftare ligger ner samt gör sig mindre på olika vis. Även detta 

kan ses i videon när kvinnan bland annat ligger och gör olika rörelser på stranden. Även senare 

när hon befinner sig på piedestalen i slutet av videon där hon kurar ihop sig och gör sig liten (Bell 

& Milic, 2002). Sättet hon väljer att titta direkt in i kameran spelar även på att öka engagemanget 

hos tittaren genom föreställningen att hon interagerar direkt med tittaren (Messaris & Moriarty, 

2005).  

De män som förekommer i videon representeras till störst del utav ritualdansarna som 

förekommer på flera olika ställen. Det första intrycket vi får utav dem är när de utför sin 

synkroniserade dans precis i början av videon som inger ett respektfullt uttryck. Intrycket som ges 

här är av en mycket seriösare och mer fokuserad karaktär. Det är tvära drag och väldigt distinkta 

rörelser. Även deras ansiktsuttryck ger mycket mer seriösa vibbar med fokuserade blickar och utan 

leenden. Det är även männen som till synes har några strukturerade uppgifter i videon. Bland 

annat är det de som bär den anlända kvinnan på båren och senare även står för det synkroniserade 

dansandet med de brinnande pinnarna. Dessa saker förstärker teorierna i Goffmans ramverk där 
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män allt oftare hade mer handfasta och bestämda rörelser samtidigt som allvaret blir motsatt 

effekt mot kvinnans lekfullhet (Bell & Milic, 2002).  

Sammantaget blir då analysen så att trots att det var kvinnan som hade en tydlig ledarroll så blev 

det ändå männen som stod för det något mer respektingivande intrycket. Det stora fokuset på 

kvinnans kropp och hennes tydliga sexuella anspelningar i kroppsspråket gjorde att kvinnan fick 

en väldigt objektifierad roll. Detta tillsammans med att de män som låg i fokus i videon var de 

enda som hade några tydliga uppgifter att utföra stärkte Goffmans teorier kring männen i form 

utav de primära utövarna medan kvinnorna här fick iakta och ta form utav en sekundär roll. Även 

i de scener där man tydligt kunde urskilja kvinnan som centrerad ledare så talade kroppsspråket åt 

motsatt rikting. Tydligast exempel på detta var när hon befann sig uppe på piedestalen men där 

ändå låg ihopkrupen utan att på något tydligt sätt göra anspråk på den ledande rollen.  

7.2 Flo Rida - Whistle 

Det första vi möts utav i videon är ett par översiktsbilder på havet samt en stad/by belägen vid 

den. Dessa bilder kombineras med en scen där vi har ett par inzoomade kvinnoläppar som visslar. 

Översiktsbilderna fortsätter tillsammans med hur vi får se klipp på en man ståendes på en stor 

klippa filmat från både översiktsbilder men även i närmare format i form utav hel- och halvbilder. 

Mannen står med vita byxor och bar överkropp och ger ett väldigt välkomnande intryck med 

utsträckta armar och lite lätt gungande rörelser med kroppen och huvude. Hans blick varierar 

mellan att titta in i kameran och ut mot havet. Efter detta får vi ta del utav ett par klipp där vi får 

se olika kvinnor som befinner sig på stranden och i vattnet. Det blandas med halvbilder men även 

fortsatt inzoomning på läppar som visslar och nu även en inzoomad bild på en kvinnas bakdel. 

Intrycken från kvinnorna blandas där de som kollar in i kameran sitter stilla och ger ett ganska 

allvarligt minspel som även skulle kunna tolkas som lite rädsla. De kvinnor som inte tittar in i 

kameran ger ett mer roat intryck i form av lekfullt skuttande i vattnet och vi får även se en kvinna 

som åker vattenscooter. Bilderna på kvinnorna varieras med bilder på mannen som sitter lite lätt 

och gungar med huvudet som presenteras i närbild vilket ger intrycket av att han iaktar 

kvinnorna. Vi får även se en scen där han sitter på en säng som står på stranden. Bilderna på 

kvinnorna blir sedan av lite annan karaktär när de börjar på ett lite mer sensuellt sätt ta vattnet 

mot sin kropp med sina händer när de bland annat drar det genom sitt hår och även smeker det 

lätt på kroppen samtidigt som de ler lite lätt förföriskt mot kameran. Ett par nya killar 
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introduceras som dyker från en hög klippa och vi får även se lite bilder underifrån vattnet med 

delar av kvinnors kroppar i fokus, där bland annat bröst och leende läppar hamnar i fokus. Vi får 

sedan se mannen igen där han nu sitter på stranden och tar foton med sin mobiltelefon på 

kvinnorna som sitter och poserar glatt mot kameran. En kvinna på en häst dyker också upp. Även 

hon ler glatt mot kameran och drar handen genom sitt hår som sedan varieras med bilder på 

bakifrån där främst ryggen och rumpan ligger i kamerans fokus. 

Det blir sedan ett miljöbyte när det nu blivit natt och vi får ta del av en festliknande tillställning i 

mer stadsliknande miljö. Vi möts av en stor dansande folkskara där badkläderna bytts ut mot 

festklädnad. Mannen från tidigare är här mycket i fokus, antingen centrerad framför folkmassan 

eller med ett par kvinnor runt omkring sig. Det blir även klipp på ett par tjejer som står på ett 

liknande centrerat sätt som även varieras med närbilder på kvinnors bakdelar samt bröst. I slutet 

av videon får vi även ett lite längre klipp där en kvinna kommer fram till mannen som här ger ett 

lite överrumplat ansiktsuttryck när kvinnan slår med handen mot en flaska som han håller i 

handen samtidigt som hon ler mot honom. Hon går sedan därifrån samtidigt som mannen 

blickar efter henne. 

Det blir snabbt tydligt att mannen som presenteras är musikvideons huvudkaraktär. Sättet han 

rör sig på samt omgivningen han befinner sig på tyder på stark pondus och självsäkerhet. Sett till 

hans klädnad så talar den bara överkroppen tillsammans med agerandet på ytterligare 

självsäkerhet anspelat på hans utseende. Det blir heller aldrig direkt objektifierande då inga 

inzoomingar på överkroppen görs och han gör heller inga anspelningar mot den i sitt kroppsspråk 

(Aubrey & Frisby, 2011). Självsäkerheten förstärks även senare i kvällssekvenserna där mannen 

utmålas tydligt centrerat i folkmassan. Konnotationen av det blir att mannen är populär och att 

de övriga människorna ser upp till honom. Hur han ständigt tittar in i kameran ökar även 

engagemanget hos tittaren genom att skapa känslan av att han interagerar direkt till en själv 

(Messaris & Moriarty, 2005). Sett till andra personer av det manliga könet så är det även de som 

står för de våghalsiga och riskfyllda aktiviteterna i videon. Tidigare nämnt är ju mannens 

dansande uppe på klippan men tillkommer senare är även de två killar som dyker från det höga 

berget. Sett till sekvensen där han fotar kvinnorna så blir det som att han personligen ytterligare 

stärker objektifierngen av kvinnokroppen då kvinnorna enbart verkar finnas där i det syftet och 

hamnar således i en dekorativ roll (Aubrey & Frisby, 2011). 
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Sett till den kvinnliga representationen i videon så är den till att börja med filmad på ett helt 

annat sätt i jämförelse med männen. Här är närbilder fokuserade i större utsträckning på rumpor 

och bröst. När det kom till männen var det framförallt ansiktet som låg i fokus i närbilderna. 

Detta fokus skapar en tydligt objektifierad roll för kvinnorna i och med den direkta exponeringen 

av kroppen utan att ge utrymme till resterande delar av kroppen (Aubrey & Frisby, 2011). 

Kvinnornas agerande fokuserar framförallt på två olika känslor. Det första är det lekfulla och lite 

smått barnsliga uttrycket som framförallt tydliggörs när de är i grupper i vattnet. Det andra är det 

mer sensuella uttrycket när de kollar in i kameran och smeker sig själva. Goffmans teorier kring 

den systematiserade infantiliseringen utav kvinnor kan återigen appliceras (Bell & Milic, 2002). 

Den andra dimensionen kan här tillämpas på hur kvinnorna smeker sig själva med väldigt lätt och 

försiktig beröring. Beröringen förstärker även ytterligare den objektifierade bilden utav kvinnorna 

(Aubrey & Frisby, 2011). Den sista scenen som beskrivs är lite mer diffus ur tolkningsaspekten. 

Sättet som kvinnan går fram och ler mot mannen skulle kunna ses som en inbjudning av något 

slag. Hennes agerande är det som är mera tvetydligt men gör ändå att hon sticker ut sett till 

mannens reaktion. 

Sammanfattat blir bilden att kvinnorna alltmer filmas på objektifierande sätt i form av många 

närbilder på läppar, bröst och rumpor. Även om många utav kvinnorna framställs på ett 

någorlunda glatt och självsäkert sätt så är det i princip alltid i utövandet av sexuella anspelningar 

av något slag vilket stärker den objektifierade bilden.  

7.3 2 Chainz - Birthday song (Featuring Kanye West) 

Videon börjar med en scen inifrån ett nedslitet hus som är dekorerat med ballonger där vi möts 

av en ungdom och en vuxen, båda män. De båda är klädda i svart och har smyckeskedjor kring 

halsen. Den äldre mannen reser sig och går mot kameran samtidigt som han gestikulerar med 

händerna. Kameran rör sig bakåt och förflyttar sig sedan till ett rum till höger. Här möts vi av fyra 

män och en kvinna som står på rad med kvinnan i mitten. Männen, som är klädda i kostymer, 

står med huvudet mot kameran medan kvinnan, som är klädd i en tight dräkt,  står i omvänd 

position. Männen står och gungar lite lätt från höger till vänster medan kvinnan rör sin rumpa på 

ett liknande sätt med armarna sträckta upp i luften. 

Vi förflyttar oss sedan vidare i bilden och möts av ett bord där en kvinna ligger raklång på bordet 

och är helt täckt i tårta. Vidare sitter även fyra kvinnor, en äldre herre och ett litet barn kring 
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bordet men ingen gör någon större notis över kvinnan som ligger på bordet. Bredvid bordet står 

även en kvinna i byxor och bh som vi inte får se ansiktet på och håller i en tårta som föreställer en 

kvinnas rumpa. Vi förflyttar oss med denna kvinnan in i ett kök som i likhet med resten utav 

huset är väldigt stökigt. Här möts vi återigen utav mannen vi fick se i början, nu sittandes vid 

fönstret. Han fortsätter att gestikulera på ett självsäkert och lite smått aggressivt sätt när kameran 

kommer närmare honom. En till herre presenterar sig som dricker ur en flaska som han även 

häller ut lite av samtidigt som han dansar. Mannen från början uppenbarar sig igen, först i en hall 

och sedan ute i trädgården. I trädgården finns återigen de fyra kostymherrarna som nu sitter stilla 

på varsin stol. Samtidigt har de varsin lättklädd tjej sittandes vända mot dem i deras knä samtidigt 

som de sitter och studsar upp och ner. Kameran fokuserar även här bortifrån ansiktena på tjejerna 

och har istället rumporna och ryggarna i fokus när den åker förbi dem. Två utav tjejerna springer 

sedan bort och öppnar en garageport lite längre bort dit kameran sedan åker in. 

Vi förflyttar oss nu ut på en gata där en ny man kommer in i bilden som befinner sig på ett 

cykelliknande fordon med fyra stycken lättklädda tjejer runtomkring sig. Han gestikulerar på ett 

liknande sätt som den första mannen in mot kameran. Vi får även ta del utav vad som händer 

runt omkring på gatan där bland annat en till lättklädd kvinna sitter och försöker böja benet 

bakom huvudet. Samtidigt får vi även se ett gäng killar och tjejer som rusar förbi där några bär på 

basebollträn. Mannen har nu lämnat cykeln och går tillsammans med tjejerna in på en bakgård. 

Kameran fortsätter sedan vidare och visar hur gänget som sprang förbi tidigare nu står och 

vandaliserar en bil och även slår och sparkar mot en liggande clown. Vi åker sedan in mot det 

närliggande huset där den första mannen sitter på verandan och iaktar de nedanför utan att göra 

någon större reaktion på det hela. Det kommer sedan en till man som slår mot kameran som 

sedan åker vidare in i huset där folket som presenterades i början nu sitter och klappar händerna 

och hurrar. Kameran fortsätter och vi ser nu båda herrarna sitta centralt i rummet med tre tjejer 

dansandes med ryggen mot dem. De befinner sig bakom dem och dansar på ett lätt erotiskt sätt 

där de sträcker ut sina rumpor. En till tjej dyker upp som kameran åker efter hela tiden med 

rumpan i fokus. Vi kommer till slut ut till samma bakgård som förut som nu är utrustad med en 

pool där två tjejer befinner sig samt en vattenkana som ytterligare en tjej åker på. Runt omkring 

står även andra män i mer iaktagande roller. Ytterligare dansande tjejer presenteras sedan som vi 

främst får iakta med fokus på deras skakande rumpor. Männen dyker upp också upp i folkvimlet 

och det hela avslutas med en scen där de står och pekar mot en tjej som står emellan dem som 

dansar och ler.  
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Konnotationen utav miljön ger oss intrycket av att vi befinner oss på en födelsedagsfest i ett 

förortsområde. Området i sig ger en ganska otrygg känsla. Sättet huset är nedslitet på gör att vi får 

känslan av att det är relativt fattigt kvarter som kanske är en anspelning på den traditionella 

bilden utav hiphopen som växte fram i fattiga kvarter. Vidare kan man även se till det gäng som 

vandaliserar bilen samt misshandlar clownen som ytterligare förstärker den otrygga känslan. Vi får 

ganska direkt antydningar på att mannen vi möter i den första scenen innehar en form av 

huvudkaraktär. Detta sett till hans agerande mot kameran där han använder mycket 

gestikuleringar med händerna som inger ett väldigt självsäkert och kraftfullt intryck vilket även 

enligt Goffmans teorier förstärker den stereotypiske bilden av manligt med handfasta rörelser 

(Bell & Milic, 2002). Hans direkt agerande mot kameran ökar även engagemanget hos tittaren 

(Messaris & Moriarty, 2005). Denna antagning förstärks genom hans ständiga återkommande på 

de olika platserna som visas musikvideon igenom. Ytterligare en person framkommer senare i 

form av huvudroll, om än i lite mindre fokus än den första. Sättet han presenteras på ger tecken 

på popularitet och makt när han centreras med fyra stycken tjejer runt omkring sig. Även denna 

personen använder sig av liknande gestikuleringar vilket återigen skapar konnotation av 

kraftfullhet och självsäkerhet. De övriga personerna presenteras mer i biroller. Detta uttrycks 

främst genom deras kortare tid framför kameran i jämförelse med de två nämnda männen och 

dessutom att de inte alls agerar mot kameran på samma sätt. Vi kan hitta flera olikheter på en 

generell nivå kring hur männen framställs i jämförelse med kvinnorna i videon. Något som 

utmärker sig starkt är det primära bildutsnittet som används i framställningen utav kvinnor. Vi 

får här sällan se hela kroppen utan det är främst fokuserat i närbilder på rumpor och bröst vilket 

således skapar en objektifierad syn på kvinnorna (Aubrey & Frisby, 2011). Ansiktet är något som 

flera gånger klipps bort och skapar en väldigt anonym bild utav kvinnorna och skapar således 

känslan att kvinnorna främst är där i en dekorativ roll vilket även det förstärker Aubrey & Frisby’s 

(2011) teorier om objektifiering utav kvinnan. Även i de scener där vi får se hela kroppen utav 

kvinnorna är de ofta vända åt sidan eller helt med ryggen mot vilket ytterligare förstärker det 

tidigare antagandet. 

Lättkläddhet är även något som enbart kan ses bland de kvinnliga karaktärerna vilket förstärker 

objektifieringen (Aubrey & Frisby, 2011). Ingen utav männen i videon har på sig avslöjande 

klädsel vare sig upptill eller nertill. Bland kvinnorna är det mycket mer förekommande både sett 

till överkroppen och underkroppen. En tydlig metafor som förstärker den kvinnliga 

objektifieringen är även den tårtan som uppvisas i videon. Att enbart ha den formad utefter en 



44 
 

kvinnas bakdel blir en tydlig anspelning på kvinnan som ett sexuellt objekt även om den ändå kan 

ses som en slags hyllning till kvinnan så blir det ändå en väldigt utseendefixerad sådan (Aubrey & 

Frisby, 2011). Bortsett från den dekorativa funktionen så kan kvinnan ses i ett antal olika 

aktiviteter. Bland annat i scenen ute på gården där de fyra kvinnorna stöter eller mera studsar 

med underlivet mot varsin man som är mera i en passivt mottagande roll och därför inte själva 

gör samma anspelningar. Vidare ser vi även återigen kvinnan i den lekfulla och mindre seriösa 

rollen i slutet av videon där några befinner sig lekandes i poolen och även en som befinner sig på 

vattenkanan. Detta bidrar återigen till Goffmans teorier om den infantiliserade kvinnan (Bell & 

Milic, 2002). Även kvinnan som ligger på bordet föreställandes en tårta blir liksom en metafor för 

kvinnan som en gåva för andra att behagas av då det enbart är en dekorativ roll som bidrar till 

objektfiering (Aubrey & Frisby, 2011). 

Till scenen med vandalisering ses dock både män och kvinnor som de aktiva utövarna vilket just 

här inte skapar någon form utav särskiljd genusframställning. Intressant är även hur 

huvudkaraktären sitter och iaktar det hela utan att göra någon större notis av det hela vilket får 

det att framställt som en helt vardaglig situation. 

7.4 Flo Rida - I Cry 

Det första vi får ta del utav i denna videon är hur vi ser en gissningsvis dyr bil som saktar ner och 

stannar i en stadsmiljö. Mot bilen springer en hop med barn som möter upp en kostymklädd 

man som stiger ur bilen. Mannen verkar inte på något sätt överrumplad över händelsen utan det 

hela faller sig väldigt naturligt och vi ser att mannen talar till barnen som har ställt sig runt 

honom. Vi kan även se en kvinna som står på avstånd och fotar när mannen och barnen kommer 

gående. Vi får följa mannen som längs vägen blir uppmärksammad av ett stort antal olika 

människor som både iaktar på avstånd och som är precis bredvid honom. Man kan se hur vissa av 

människorna klappar händerna, hurrar och även slår ihop sina handflator med mannens som 

fortsätter att gå och slutligen kommer fram till en lägenhet som han går in i. I jämförelse med 

mannen så är resten av folket mer vardagligt klädda i t-shirts och linnen. Det blir här nu ett 

miljöbyte där vi tar oss till en helt annan plats där tempot i klippning och uppspelning har höjts 

och består till mestadels av ett stort mörker, med blinkande blåa ljus som främsta ljuskälla. Här 

filmas nu mannen snett underifrån där han tittar in i kameran och dansar lite lätt samtidigt som 

han gestikulerar väldigt mycket med sina händer på ett självsäkert sätt. Crosscutting används här 

mellan platserna där han i den första miljön utforskar lägenheten tills han till slut kliver in på 
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toaletten. Han ställer sig här framför spegeln som han sedan står still framför och vi får här se en 

yngre kille i hans spegelbild som har ett lite smått osäkert ansiktsuttryck och som tittar tillbaka på 

mannen. Han börjar sedan att gestikulera på ett liknande sätt som i den andra miljön mot sin 

spegelbild som här växlar mellan honom och den yngre killen. I jämförelse med dansen i den 

andra miljön så har den här ett lite mer sorgset och smärtsamt uttryck. Samtidigt som detta 

händer så får vi även se hur ett litet barn står och knackar lite oroat på toalettdörren. 

Det blir sedan ytterligare ett miljöbyte när vi nu får se i svartvitt en ungdom som presenteras 

tillsammans med den digital texten ”Carol City, Florida, 1998”, vilket sätter in oss som tittare i 

sammanhanget. Vi får sedan ett snabbt tillbakahopp till badrummet där mannen nu fäller en tår. 

Vi får sedan fortsätta med den yngre mannen när vi får se honom gå framåt i en regnig stadsmiljö. 

I badrummet får vi sedan hur mannen fortsätter att gråta som sedan leder oss till en bild på golvet 

där en lätt översvämning har bildats. Bilderna fortsätter sedan i den svartvita miljön med att visa 

upp poliser, betongarbetare och sopgubbar. Vi får sedan ta del utav vad som ser ut att vara ett 

slagsmål mellan två killar som är bara till överdelen av kroppen. Bilderna övergår sedan till att vi 

får se en gråtande kvinna som hålls tillbaka utav två män. Kameran vinklas sedan och vi får se vad 

som ser ut att vara en övertäckt människokropp som ligger innanför ett avspärrat område. 

Crosscuttingen fortsätter och visar nu hur vattennivån har stigit inne på toaletten. Han börjar nu 

mer våldsamt slå mot vattnet med knytnävarna samtidigt som vattnet fortsätter att öka och till 

slut täcker hela rummet. I takt med att vattnet ökar så får vi även ta del av bilder från olika 

nyhetsinslag som bland annat visar attacken mot WTC, beväpnade barn samt upplopp på 

gatorna. Man ser sedan mannen livlös i vattnet ett tag. Vi får sedan se en kvinna på en helt annan 

plats som drar undan gardinerna så att solen lyser in och i samband med detta så vaknar mannen 

till liv för att simma upp mot ytan. Det dyker även upp en till bild inuti bilden där en kvinna 

visas som står och dansar lite lätt samtidigt som hon talar i teckenspråk. Mannen går sedan ut från 

toaletten med bestämda kliv och lämnar huset. Samtidigt som detta så får vi nu se snabba klipp 

från bland annat ett barn som gungar samt två andra barn som springer i en solnedgång. Utanför 

huset står återigen en stor folkmassa som vinkar och hurrar åt mannen. Videon slutar sedan med 

att vi får ta del av ytterligare ett par snabba klipp där mannen bland annat uppträder på en stor 

scen och delar ut kläder till barn. 

Vi förstår snabbt att mannen ska föreställa en väldigt populär karaktär. De hurrande 

folkmassorna, den fina bilen samt hans kläder är saker som gör att han sticker ut bland resten av 
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människorna och skapar denna föreställning. Det blir även en känsla av att mannen inte passar in 

i området i nuläget. Folket reagerar ändå på ett sätt som att de känner honom och han ger ändå 

antydningar på att han är medveten om området samt var han ska någonstans. Detta skapar i sin 

tur föreställningen att området är hans tidigare hemtrakter. Personen som sedan dyker upp i 

spegeln ger således antydningar på att det är hans tidigare jag som dyker upp, vilket även förklarar 

bytet i tid och rum. Den svartvita inramningen ger miljön en rätt rå och hård ton och även 

händelserna som utspelar sig där ger i sin helhet konnotationer till att vara en rätt tuff miljö som 

främst är bebodd av medel- och underklass. Detta indikeras av de arbetarna som visas i form av 

betongarbetare och sopgubbar. Vidare skapas även en rätt otrygg inramning sett till bråket som 

visas och som sedan förstärks av brottsplatsen och den gråtande kvinnan. Det stigande vattnet blir 

sedan en slags metafor för hans personliga kamp men blir även en mer allmän kamp när bilderna 

på de olika nyhetsinslagen visas. Det blir sedan ett tydligt byte av bilder vilket här ger 

konnotationer till det som är värt att kämpa för i form utav de lekande barnen samt kvinnan vi 

får ta del. Det avslutande bilderna blir sedan någon form av konkret handling utav kampen när 

man bland annat får se honom dela ut kläder i slutet av videon. Kvinnan som dyker upp och talar 

teckenspråk skulle kunna tolkas som ett sätt att nå ut till alla människor och framställa sig själv 

som hänsynsfull. 

Mannen visas här som både sårbar och fylld av sorg men visar även en bild av den starka 

personen. Sett till övriga karaktärer i musikvideon så är det relativt jämställt sett till just 

genusframställningen och det sker ingen objektifiering. De enda uppenbara skillnaderna är att det 

är männen som är i de stereotypiska arbetarklassrollerna som sopgubbar och betongarbetare. Det 

är även män som är de delaktiga i bråket som äger rum medan kvinnan istället får ta rollen som 

den som är mer i behov av stöttande i sin sorg. Med andra ord finns fortfarande den stereotypiska 

rollen kvar där mannen får agera våldsverkare vilket även visades genom knytnävsslagen inne på 

toaletten som uppkommit i tidigare undersökningar (Tapper & Thorson, 1994). Samt även den 

stereotypiska bilden av kvinnan som mer känslosam och ledsen som också visats i tidigare 

undersökningar (Seidman, 1992). Det inslaget i videon som sticker ut mest är annars det som 

varit närvarande i alla musikvideor hittills där mannen agerar direkt mot kameran på ett väldigt 

självsäkert sätt vilket skapar ett engagemang hos tittaren, som här även riktas underifrån vilket 

ytterligare befäster mannen i en maktposition (Messaris & Moriarty, 2005). 
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7.5 Tyga - Rack City 

Det första vi möts utav är en snabb överblicksbild på en storstad. Denna följs sedan snabbt av ett 

nytt klipp där vi ser en muskulös man som står utan tröja och först kysser sina biceps följt utav att 

han skriker och vinkar hetsigt förbi kameran. Kameran vänder sedan och vi får en inzoomning på 

en till man som också står i bar överkropp och som studsar lite lätt och ser väldigt fokuserad ut. 

Omgivningen presenteras här i väldigt kalla och gråa färgtoner i vad som ser ut att likna en sliten 

industribyggnad. Vi byter sedan miljö där vi blir presenterade i mycket varmare och färggranna 

toner och bilden visar ett inzoomat ansikte på en tjej där munnen är i fokus som suger på en 

godisklubba. Dessa scener presenterar även de fyra personerna vid namn som uppenbarar sig 

genom digital text. Det blir sedan ett miljöbyte igen och de kallare färgtonerna är tillbaka där vi 

först ser den andre mannen som presenterades tillsammans med kvinnan som ser ut att vara på 

flykt springandes. I nästa scen ser vi sedan hur mannen kör ett motorfordon som är centrerat i 

mitten utav vägen följt utav ett gäng motorcyklar som bildar en klunga bakom honom. Vägen 

som de åker på och staden i sig ger ett väldigt öde intryck där inga fler människor kan ses. 

Ytterligare en person presenteras sedan i en snabb inzoomning där färgen går över till en röd ton. 

Industrimiljön kommer sedan tillbaka där vi nu ser mannen stå och gestikulera samtidigt som han 

tittar in i kameran som växlar mellan halvbilder och närbilder på mannens ansikte. Dessa bilder 

varieras sedan med ett par andra scener i en crosscutting. Bland annat får vi se hur ett par 

maskerade och beväpnade män hoppar ut ur en skåpbil som sedan springer och tar en trälåda 

innehållandes en skulptur av en farao. En utav männen tar sedan av sig masken och visar sig vara 

den gestikulerande mannen som vi sett tidigare. De kör sedan iväg med skåpbilen de kom i och vi 

får se hur de kör förbi några män som sitter vid ett bord. Vid åsynen av skåpbilen börjar de att 

springa efter skåpbilen och skjuta mot den samtidigt som mannen står på ett kaxigt sätt och 

hänger bakom skåpbilen och tittar mot sällskapet. 

En annan scen vi får ta del utav utspelar sig på vad som verkar vara en strippklubb där mannen 

och vad som verkar vara hans vänner befinner sig på. De sitter avslappnat och passivt och iaktar 

ett gäng kvinnor som dansar för dem. Kvinnorna är endast iförda underkläder och några har även 

masker för ansiktet. När kvinnorna exponeras i kameran är det främst i närbilder och halvbilder 

som fokuserar framförallt på de maskerade ansiktena, rumpor och ben. I kvinnornas dans så 

smeker de mycket på sig själva och det finns även ett tillfälle där en kvinna lite tafatt smeker 

mannen längs ansiktet. 
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En ny scen presenteras senare där vi nu får se mannen anlända till en plats där en man och en 

kvinna befinner sig. Mannen sitter passivt och avvaktande vid ett bord.  Kvinnan däremot står, 

nästan helt avklädd bortsett från ett par läderremmar samt ett skjutvapen, och skjuter iväg 

golfbollar på en driving range. Den anlända mannen slår sig ner och samtalar med mannen utan 

att lägga någon större notis vid den golfspelande kvinnan. Digital text uppenbarar sig i denna 

konversation där vi får information om att kvinnan vi blivit presenterade för i början av videon 

nu är fasttagen av mannen nyligen prestenterats och vi får se inklippta scener på hur hon sitter 

bakbunden på en stol med ögonbindel på sig medan två män står passivt och iaktar henne. Den 

digitala texten berättar om hur mannen är öppen för en byteshandel där kvinnan kan fås tillbaka i 

utbyte mot det som tidigare bestulits honom. Scenerna byter av varandra och vi ser den bestulne 

mannen får en väska full med guldtackor och samtidigt uppstår återigen text där mannen ger ut 

en varning om ”Rack City's” riskfylldhet. Vi får återigen se den andra mannen som nu återigen 

ser ut att vara på flykt och han avger nu ett mera osäkert ansiktsuttryck som uttrycker viss rädsla. 

Nu får vi se i en vinkel underifrån där även vi kan skymta en helikopter i luften som mannen 

försöker att undvika. I slutscenen kommer vi återigen tillbaka till den tidigare flyktscenen med 

både mannen och kvinnan och vi får nu se hur det även exploderar i bakgrunden samtidigt som 

de flyr. Det sista som händer är att vi får se en svart bakgrund där texten ”rack city summer 2012 

only in theaters” uppenbarar sig. 

I denna musikvideo blir det ganska tydligt att man försöker ge det hela en mer dramaturgisk 

handling än vad vi sett i tidigare videor och vibbar ges av att det hela försöker efterlikna en 

filmtrailer. Detta blir tydligt genom hur personerna presenteras med namn i början, 

konversationerna textas för att ge tittaren förståelse till händelserna och framförallt genom den 

avslutande texten. Redan i presentationen utav karaktärerna blir det en distinkt skillnad i hur 

männen blir framställda i jämförelse med kvinnan. Det råa och hårda miljöerna som männen 

befinner sig tillsammans med deras beteende som ger känslan av att det kommer ske en fight 

mellan de båda framställer männen som våldsamma och hårda individer. När vi sedan byter till 

kvinnan så blir miljön mycket mer inbjudande och inzoomningen på läpparna där hon suger på 

en godisklubba skapar en en mer konnotativa antydningar  som spelar på sexuell objektifiering 

(Aubrey & Frisby, 2011). Med sugandet på klubban, som även återkommer i en senare scen, 

förstärks även den infantiliserande bilden av kvinnan utifrån Goffmans teorier i ett mindre seriöst 

beteende. Detta blir extra tydligt i den hårda kontrasten mot den högst allvarliga beteendet hos de 

handfasta männen (Bell & Milic, 2002). 
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Den andra mannen som presenteras får vi fort intrycket av att ha en huvudroll i videon. På flera 

delar av videon så är det just han som sticker ut. I rånscenen blir det han som sticker ut genom att 

det enbart är han som tar av sig masken och även är den som står och hänger efter bilen när de 

kör iväg. I just den scenen skapas framställningen av att han är en väldigt djärv man som inte räds 

eller ens verkar reagera på den fara som uppkommer i form utav de skjutande männen. Samma 

uttryck ges även i början när mannen han ser ut att behöva slåss emot både är mycket större än 

honom och även ser väldigt ilsken ut. Även om han i slutet av musikvideon verkar vara aningen 

mer skärrad så blir det totala intrycket ett rätt självsäkert sådant. I liknelse med de tidigare 

analyserade musikvideorna så finns även här engagemangsökande inslag när han talar direkt till 

kameran (Messaris & Mortiarty, 2005). Här används även kroppsspråket på ett självsäkert sätt i 

form av handgestikuleringar vilket bidrar till Goffmans teorier om den mannen som bestämd och 

handfast (Bell & Milic, 2002). Han blir även utmålad till en tydlig ledarfigur i sekvensen där de 

åker i motorfordon på vägen. Mannen placeras här längst fram och i mitten vilket kan tolkas som 

en hierarki i gänget där han har den ledande rollen. 

Den objektifierade karaktären av kvinnan fortsätter sedan i form utav kvinnorna på 

strippklubben. Genom filmningen blir kvinnorna framställda på återigen ett annorlunda och mer 

objektifierat sätt än männen där vi får se halvbilder på underkroppen samt närbilder på rumpor 

hamnar i fokus (Aubrey & Frisby, 2011). Kvinnorna blir här än mer identitetslösa genom de 

maskerna de bär vilket gör att de ännu mer fokus istället läggs på kropparna som objekt snarare 

än personliga individer och skapar därmed en dekorativ roll som ytterligare bidrar till 

objektfieringen. Vi får även inslag av den feminina beröringen, vilka beskrivs i Goffmans teorier, 

både när kvinnorna här tar på sig själva samt i momentet när en utav kvinnorna lite försiktigt 

smeker mannen i ansiktet. Vi får även antydningar på kvinnan som personen i behov utav hjälp 

när hon blivit tillfångatagen och således en insats krävs utav mannen för att befria henne. Båda 

dessa händelser bidrar till infantiliseringen utav kvinnan (Bell & Milic, 2002). Ytterligare en 

kvinna presenteras i form utav den vapenbärande golfspelaren. Männens icke-reaktion gör att 

framställningen här ter sig på ett naturligt och självklart vis. Hon har heller ingen påverkan på 

resten utav omgivningen och får således ytterligare en främst sekundär och dekorativ roll där 

fokuset ligger på hennes lättkläddhet och således bidrar till objektfieringen (Aubrey & Frisby, 

2011).  
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Miljön som presenteras i videon ger antydningar på ett relativt laglöst, obebott och våldsamt 

samhälle. I scenen där de befinner sig på vägen så visas inga andra bilar eller stadsbor trots 

storstadsmiljön. Till övrigt syns bara ett fåtal personer på gatorna när det visas bilder från staden. 

Våldet är annars det som är centralt musikvideon igenom först i slagsmålet, senare i det 

beväpnade rånet och slutligen i kidnappningen vilket förstärker bilden av mannen som våldsam 

vilket varit genomgående i tidigare undersökningar (Tapper & Thorson, 1994). Även explosionen 

i slutet ger antydningar på ett farligt samhälle. De enda inslaget vi ser där rättsväsen förekommer 

är i slutskedet där mannen blir jagad. 

I de övriga roller som presenteras så är det enbart män som figurerar och det blir därför här en 

väldigt tydlig uppdelning i framställningen av genus. Männen associeras med våldsamhet och är 

de aktiva aktörerna i videon sett till handlingen. Kvinnorna finns med främst för att behaga 

männen eller stå för sekundära roller med nästan enbart sexuella anspelningar i sitt kroppsspråk 

och beteende. Det enda undantaget är kvinnan som presenteras i början som visar lite tecken på 

personlighet men framställs trots det på ett sätt att hon inte klarar sig på egen hand i och med 

kidnappningen. 

7.6 Sammanfattad analys 

I ett försök att hitta mönster i de analyserade musikvideorna så finns det flera delar i 

framställningen som kunde ses upprepade gånger. Sett till de musikvideor som valdes ut utifrån 

den objektifierade synen på kvinnor så kunde bland annat ett paradigmatiskt sätt i användandet 

av kameran i form av fokus och vinklar påträffas. Både i Whistle, Birthday Song och Rack City så 

objektifierades kvinnor på ett likartat sätt i form av huvudsakligen snabb klippning där fokus var 

på närbilder på nedre delen av kroppen samt bröst och läppar (Aubrey & Frisby, 2011). I 

Birthday Song samt Rack City så blev det även tydligt hur man i stor utsträckning undvek att visa 

ansiktet på kvinnorna. I Birthday Song valde man att helt enkelt klippa av ansiktet helt i 

bildutsnittet eller så visade man kvinnorna med ryggen mot. I Rack City så använda man istället 

masker för att delvis dölja kvinnornas ansikten samtidigt som samma bildutsnitt och klippteknik 

användes i stora drag. Just klippteknik och bildutsnitten som valdes blev således diskursivt 

gällande kvinnoobjektifieringen i musikvideor inom hiphopgenren. I båda dessa videor kunde 

man även se kvinnan i en alltmer objektifierad roll sett till den dekorativa behandlingen (Aubrey 

& Frisby, 2011). I båda fallen användes kvinnor som en slags rekvisita i exempelvis den mänskliga 
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tårtan i Birthday Song samt den lättklädde golfspelaren i Rack City. Med tanke på att dessa inte 

hade någon funktion i övrigt och dessutom inte skapade något direkt intryck på karaktärer i 

omgivningen blev framställningen inte ifrågaställd på något sätt utan fick en naturligt intryck. 

Döljandet av ansiktet förstärkte den anonymiserade bilden av kvinnan som då istället skapade en 

starkare kroppsobjektifiering. Sett till sexuella anspelningar i beteendet hos kvinnorna så var detta 

mer varierat mellan analysobjekten men gemensamma drag kunde ses i musikvideorna till 

Starships och Birthday Song. I båda dessa kunde kvinnornas beteende i vissa delar utav videorna 

utläsas som direkta indikationer på sexuellt handlande. Skillnaden här var att det i Birthday Song 

gjordes mot manliga karaktärer medan det visades helt på egen hand i Starships.  

Goffmans beskrivning av den systematiserade infantiliseringen av kvinnan var något som kunde 

appliceras på majoriteten utav de analyserade musikvideorna (Bell & Milic, 2002). Den feminina 

beröringen var något som återkom flertalet gånger i form av försiktig självberöring/smekning på 

sig själva och andra i det kvinnliga beteendet. För männen var det alltmer det handfasta och 

bestämda rörelserna som var i fokus och kunde ses i alla analysenheterna. Vidare var även det 

lekfulla och lite smått oseriösa beteendet något som var ett genomgående tema i analysenheterna. 

Kvinnor var även i regel mer sysslolösa och männens aktiviteter kunde ses i allt större utsträckning 

som mer vågade och riskfyllda. Dessa distinkta skillnader blev således ytterligare en diskursiv 

företeelse som kan ses som norm inom hiphopmusikvideor. 

Till männens framställning som starka och ledande individer var genomgående i alla videor som 

innehöll manliga artister. Paralleller kan här göras till teorierna kring visual literacy (Messaris & 

Mortiarty, 2005). Vi såg bland annat hur mannen ofta framställdes med kameran snett nerifrån i 

ett läge där blicken hade fokus rakt in i kameran. Detta gav ett ökat engagemang hos publiken 

samtidigt som vinkeln underifrån skapade en känsla av makt hos mannen. 

8. Diskussion 

I det här kapitlet kommer jag att ta upp egna reflektioner utav resultatet och analysen. Kommer 

se över brister med undersökningen som helhet samt även spekulera i hur den kunde gjorts 

annorlunda. Jag kommer även spekulera i möjliga effekter resultatet skulle kunna ha på en 

samhällsnivå utifrån effektpåverkan. 



52 
 

Resultatet ger ett tydligt sken av att det fortfarande finns markanta skillnader mellan män och 

kvinnors framställning inom hiphopmusikvideor. Skillnaderna låg både i beteendena hos de 

respektive individerna men speglades även genom sättet hur det var iscensatt i filmningen och 

även utifrån miljöerna som det utspelade sig i. Ifall man nu ska gå in på en lite mer statistisk nivå 

så blir det ändå synligt att viss förändring har skett och detta framförallt till det mer jämställda 

gällande både den sexuella objektifieringen och de våldsamma beteendena. Det tåls även att 

spekulera kring anledningar till förändringen. Möjligtvis kan det vara så att eftersom jag i denna 

undersökning valde att kolla på en minut av vardera musikvideo så kan det möjligtvis ha blivit så 

att siffran blivit lägre av den anledningen. Som exempel kan låten Birthday Song tas där det inte 

visades några våldsamma inslag i den minuten som jag valde att bygga den kvantitativa analysen 

på, men visades ändå förekomma när jag senare gjorde den kvalitativa analysen. Ifall man ska se 

mer till förändringar i samhället som kan ha påverkat så skulle möjligtvis den ökade 

medvetenheten kring bland objektifiering om kvinnor samt den ökade uppmärksamheten för 

feminism kanske ha fått en effekt mot att få ett mer jämställt samhälle som nu även gett uttryck 

inom hiphopmusikvideor. 

En annan intressant sak är just hur artisterna valde att framställa sig själva. Till männens beteende 

kunde inga sexuella antydningar ses men i den kvalitativa analysen där kvinnan var artisten så blev 

de sexuella antydningar en primär del i hennes uttryckssätt där hon på det stora hela ändå 

presenterades i form av en självsäker individ. Det intressanta här är just att se på Nicki Minaj som 

artisten var i detta fallet ur en förebildsaspekt då hon säkerligen har många unga kvinnliga fans 

som både ser upp till hennes musik och hennes sätt att uttrycka sig som artist. Samma typ av 

fråga kan även ställas till människor som har de manliga hiphopartisterna som sina förebilder 

angående vilka effekter som skapas utav den återkommande objektifierade kvinnosynen. 

9. Slutsatser och framtida forskning 

Sett till undersökningen som helhet så har det hela fortlöpt utan problem och resultatet och 

analysen av resultatet har kunnat ge tillförlitliga svar enligt de krav som ställts på undersökningen. 

Sett utifrån frågorna som ställdes i frågeställningen så har följande saker kommits fram till. Till att 

börja med så visade det sig som det även uppvisats i tidigare forskning att hiphopscenen är starkt 

mansdominerad. 78% av musikvideorna var det enbart manliga artister i medan siffran för 

kvinnliga artister enbart låg på 6%. Frågeställningen kring makt och dominans i 
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genusframställningen gav här ett resultat som på ett ungefär fick samma resultat gällande 

huruvida män och kvinnor framställdes som starka och dominanta i musikvideorna och ett 

samband kunde här göras där artistens kön blev även det kön som presenterades som dominant i 

innehållet. Överlag till hela genren blev då männen de som utmärktes som starka och dominanta 

eftersom de stod för majoriteten av musikvideor.  

Frågan om framställning av våldsamhet så kunde där ses en markant skillnad. Våldsamhet från 

kvinnor var nästintill obefintligt bland innehållet medan männen hade en lite högra siffra där det 

förekom i ungefär var tionde video. Till det stora hela så var dock detta en minskning sett till 

våldsamt innehåll i hiphopgenren i jämförelse med tidigare undersökningar. När det kom till 

objektifiering så var det dock ett mer förekommande inslag som framförallt blev applicerat på den 

kvinnliga framställningen. Sett till sexuella anspelningar och kamerafokuseringar så var de sexuella 

anspelningarna på männen knappt förekommande överhuvudtaget och det ända som här kunde 

ses var viss antydan till lättkläddhet som ibland förekom. När det kom till den kvinnliga 

objektifieringen blev det höga resultat på alla variabler som handlade om objektifiering. 

Lättkläddhet var det som var mest förekommande medan sexuella anspelningar i beteende samt 

med hjälp av fokuseringar med kameran fick ett mer jämlikt resultatet som var snäppet mindre 

förekommande. Resultatet som behandlade förekommande utav nedstämdhet visade ett lågt 

resultat rent generellt och var även relativt jämnt framställt könen emellan. Om man ska jämföra 

på detalj så var dock detta ett beteende som var mer förekommande bland männen. Resultatet här 

tyder på en förändring i jämförelse med tidigare studier där kvinnor varit alltmer förekommande i 

att uppvisa känslor antydande på sårbarhet. 

Till frågan om mer djupgående analys på hur själva framställningen var uppbyggd så kunde bland 

annat tydliga skillnader utmärkas i hur man använde kameran.  I framställning av kvinnor 

förekom det regelbunden fixering med kameran på kroppen och framförallt kroppsdelar som 

konnoterade till till sexualitet. Beteendemässigt var det också tydliga skillnader där kvinnorna 

uppvisade ett alltmer omoget och ickeseriöst beteende samtidigt som de i många sammanhang 

inte hade någon funktion överhuvudtaget utan användes helt i dekorativa roller där fokuseringen 

låg på kroppen vilket skapade en diskursiv företeelse på just detta agerande. Denna kontrast blev 

väldigt tydlig då männen ofta hade ett mer seriöst beteende som både uttryckte sig i 

handlingskraftiga gester och i aktiva handlingar. De dekorativa rollerna som även emellanåt var av 



54 
 

väldigt extrem karaktär framställdes ändå på ett väldigt självklart sätt då inga till synes stora 

reaktioner gjordes på dessa roller.  

Framtida forskning kan framförallt tillämpas på vidare effektforskning på en extern publik. Det är 

tydligt vad för för signaler budskapet sänder ut kring genusframställning så därför hade det varit 

intressant att se vilken attitydpåverkan innehållet kan tänkas ha. Enkätundersökning på en allmän 

publik eller möjligtvis en uppdelning i grupper där olika grupper utsätts för olika typer av 

innehåll och sedan får samma frågor att svara. I denna uppsatsen tar jag bland upp exempel från 

en sådan undersökning som gjordes år 1999 vilket skulle kunna göras igen i en uppdaterad 

version. Sett till urvalet så blev det även en väldigt liten andel av analysenheterna som 

representerades av kvinnliga artister. Det hade därför varit intressant i en uppföljande 

undersökning att se mer hur just dessa framställer sig själva. Resultatet i den här undersökningen 

antydde vissa skillnader i de olika variablerna men blev för få till antalet för att kunna göra en 

generell bedömning för kvinnliga hiphopartister som helhet. Ytterligare en intressant 

utgångspunkt hade varit en jämförelse av det här materialet mot hiphopmusikvideor från något 

annat land eller del av världen. Exempelvis en jämförelse mellan den amerikanska marknaden och 

den svenska marknaden för att där kunna se ifall några skillnader utmärks samt forska kring 

varför dessa i såna fall uppkommit. 

10. Implikationer för samhället och arbets/yrkesliv 

Studier i innehåll i visuella medier eller medier överhuvudtaget är så gott som alltid intressanta att 

utföra. Oavsett om det handlar om film, reklam, nyhetsinslag eller något annat så är innehållet 

alltid intressant att se utifrån vilka budskap det sänder samt hur saker representeras.  

Effektforskning har varit ett ständigt studieobjekt och blivit alltmer aktuellt desto mer plats 

medier har fått i samhället. Att studera huruvida formning av människor kan ske utefter mediers 

innehåll är ett viktigt område att studera för medie- och kommunikationsvetare. 

Sett till den här studien så kan den inte säga mycket om samhälleliga effekter utefter resultatet i 

sig. Däremot skapar resultatet av studien många spekulerande frågor kring implikationer på 

samhället. Hur påverkas vi som människor utav den tydligt objektifierande kvinnosynen som 

finns i hiphopmusikvideor? Vilka ideal skapas för människor som ser upp till dessa artister har de 

som förebilder? Skulle de sexuella anspelningarna i kvinnors beteende i hiphopmusikvideor kunna 

påverka beteendet hos unga tjejer i hur de klär sig och agerar? Eller skulle sättet kvinnor uppvisas 
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på i manliga hiphopartisters musikvideor kunna skapa vinklade föreställningar om hur kvinnor 

ska bete sig och även påverkar beteendet i hur de själva beter sig mot dessa? 

Dessa frågor är bara ett urval av saker som denna studie visade på i sitt resultat som hade varit 

intressant att undersöka vidare i en studie mer inriktad på effektpåverkan. Sett till övriga 

samhället så är det ju inte enbart i hiphopmusikvideor såna här framställningar kan ses utan 

mönster skulle nog kunna upphittas i fler källor av medieinnehåll. I såna här systematiseringar av 

framställt beteende så finns ju risker att att synen kan bli normativ för kulturer och således 

påverka en stor mängd människor på en undermedveten nivå. 

Resultatet av den här studien skulle i framtida forskning i såna fall kunna användas som ett 

exempel på när såna här framställningar görs och jämföras med innehåll i andra sammanhang. 

Även i jämförelser med likartat innehåll i kanske andra genrer eller länder skulle kunna använda 

den här studien i jämförande syften. 
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12. Bilagor 

12.1 Bilaga 1 – Kodningsinstruktioner 

Kodningsinstruktioner 

 

V1: Vilket kön har artisten/artisterna? 

Besvarar om artisten som framför låten är man, kvinna eller om båda könen finns representerade. 

 

V2/V8: Finns det lättklädda män/kvinnor i videon? 

Besvarar om majoriteten eller huvudkaraktären/huvudkaraktärerna utav männen/kvinnorna har 

lätt eller utmanande klädsel på sig i videon. Exempel skulle kunna vara underkläder, badkläder 

eller kläder som är väldigt avslöjande utifrån kontexten. 

 

V3/V9: Ges sexuella antydningar i männens/kvinnornas kroppsspråk/beteende?  

Besvarar om majoriteten eller huvudkaraktären/huvudkaraktärerna utav männen/kvinnorna i 

videon beter sig på ett sätt som uppfattas som sexuellt. Till exempel att personernas kroppsspråk 

innehåller smekningar eller rörelser som ger antydningar på sexism. Kan även vara att personerna 

befinner sig i en sexuellt inbjudande position eller att de använder ett objekt på ett sexuellt sätt. 

Exempelvis att de ligger ner i en onaturlig position eller att de använder ett föremål i syfte att 

skapa en sexuell laddning. Även om de befinner sig på en speciell plats, till exempel en säng i ett 

sovrum, skulle kunna ge såna antydningar. 

 

V4/V10: Ges antydningar på våldsamhet eller kriminalitet i männens/kvinnornas beteende? 

Besvarar om majoriteten eller huvudkaraktären/huvudkaraktärerna utav männen/kvinnorna i 

videon beter sig på ett våldsamt sätt. Detta kan vara att de utför direkt våld mot någon annan. 
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Med eller utan vapen. Det skulle även kunna vara att de hytter med kroppsdelar på ett aggressivt 

sätt eller beter sig våldsamt mot andra saker i sin omgivning. Kan även bero på hur miljön runt 

omkring återspeglas och hur personerna beter sig utifrån den kontexten. Även om lagbrott utförs, 

tex. trafikbrott, drogbruk eller vandalism. 

 

V5/V11: Ges antydningar på hjälplöst och/eller ledset beteende hos kvinnorna/männen? 

Besvarar om majoriteten eller huvudkaraktären/huvudkaraktärerna utav männen/kvinnorna i 

videon beter sig på ett sätt som kan tolkas som hjälplöst eller ledset. Till exempel att behövas 

räddas ur en situation eller ser ledsen ut eller till och med gråter. Omgivningen kan även ge 

indikationer på detta. Miljön kan tex. visas som dyster i form utav väderförhållanden eller val 

utav färgåtergivning i bilden. Även val av kamerafokus kan påverka åt olika håll. Tex. kan mycket 

närbilder och tagningar ovanifrån framställa personen i fråga som liten eller sorgsen. 

 

V6/12: Riktas fokus på någon specifik del av kvinnornas/männens kropp för att anspela på 

sexualitet? 

Besvarar om kameran används på ett sätt som centrerar till exempel bröst, rumpa eller läppar för 

att anspela på en sexuell nivå på det specifika könet. Även omotiverad centrering på någon 

kroppsdel för sådan anspelning kan också räknas. 

 

V7/13: Framställs kvinnorna/männen som starka och/eller populära? 

Besvarar om majoriteten eller huvudkaraktären/huvudkaraktärerna utav männen/kvinnorna 

framställs på ett sätt som antyder på popularitet, tydlig ledarroll eller annat självständigt sätt. 

Popularitet kan visas genom att personen eller personerna är centrerade bland annat folk med 

blickar eller andra tecken mot sig som tyder på att personen är utmärkande på något sätt. Med 

stark så menas att personen eller personerna visas på ett utmärkande självsäkert sätt genom 

kroppsspråk och handlingar. Tex. så kan gångstil, dans eller rörelse med händer ge indikationer 
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på detta. Även kontexten till händelserna såsom miljö eller agerande bland personerna i 

omgivningen kan skapa denna framställning. Tex. om personen befinner sig på en farlig plats 

men ändå beter sig på ett väldigt självsäkert sätt och inte tex. uppvisar rädsla. Även hur kameran 

används kan skapa den specifika framställningen genom tex. många tagningar underifrån som 

skapar en maktkänsla hos personen i fråga. 

 

Övrigt 

Notera även att ifall inte representation utav det specifika könet finns med i videon så ska 

alternativet “Representeras ej” väljas och inte “Nej”.  
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12.2 Bilaga 2 – Lista över musikvideor 

1 Januari 2011 - 4 maj 2013 

 

1.  Trinidad James - All Gold Everything 

2.  Lil Wayne Featuring Drake & Future - Love Me 

3.  Kendrick Lamar Featuring Drake - Poetic Justice 

4.  Drake - Started From The Bottom 

5.  Pitbull Featuring Christina Aguilera - Feel This Moment 

6.  Macklemore & Ryan Lewis Featuring Ray Dalton - Can't Hold Us  

7.  Wale Featuring Tiara Thomas - Bad 

8.  Ace Hood Featuring Future & Rick Ross - Bugatti 

9.  J. Cole Featuring Miguel - Power Trip 

10. Psy - Gentleman 

 

11. Flo Rida - I cry 

12. Macklemore & Ryan Lewis Featuring Wanz - Thrift Shop 

13. Psy - Gangnam Style 

14. Kendrick Lamar - Swimming Pools (Drank) 

15. Kanye West, Jay-Z, Big Sean - Clique (ingen video) 

16. Pitbull Featuring TJR - Don’t Stop The Party 

17. Asap Rocky - F**kin Problems 

18. Juicy J Featuring Lil Wayne & 2 Chainz - Bandz A Make Her Dance 

19. Lil Wayne Featuring Detail - No Worries 

20. 2 Chainz - I’m Different 

 

21. French Montana Featuring Rick Ross, Drake, Lil Wayne - Pop That 

22. 50 Cent Featuring Eminem & Adam Levine - My Life 

23. Flo Rida - Whistle 

24. Kanye West, Big Sean, Pusha T, 2 Chainz - Mercy 

25. 2 Chainz Featuring Drake - No Lie 

26. 2 Chainz Featuring Kanye West - Birthday Song 

27. T.I. Featuring Lil Wayne - Ball 
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28. Future - Turn On The Lights 

29. Meek Mill Featuring Drake - Amen 

30. Cash Out - Cashin’ Out 

 

31. Wale Featuring Rick Ross, Meek Mill & T-Pain - Bag Of Money 

32. Wiz Khalifa - Work Hard, Play Hard 

33. Dj Khaled - Take It To The Head 

34. J. Cole Featuring Missy Elliott - Nobody’s Perfect 

35. Kirko Bangz - Drank In My Cup 

36. Young Jeezy Featuring Ne-Yo - Leave You Alone 

37. Drake Featuring Lil Wayne - The Motto 

38. Nicki Minaj Featuring 2 Chainz - Beez In The Trap 

39. LoveRance Featuring IamSu & Skipper or 50 Cent - UP! 

40. Drake Featuring Rihanna - Take Care 

 

41. Tyga Featuring Lil Wayne - Faded 

42. Flo Rida Featuring Sia - Wild Ones 

43. Nicki Minaj - Starships 

44. Fat Joe Featuring Chris Brown - Another Round 

45. Travis Porter Featuring Tyga - Ayy Ladies 

46. Tyga - Rack City 

47. Snoop Dogg & Wiz Khalifa Featuring Bruno Mars - Young, Wild & Free 

48. J. Cole Featuring Trey Songz - Can’t Get Enough 

49. Wale Featuring Miguel - Lotus Flower Bomb 

50. Jay-Z Kanye West - Ni**as in Paris 

 

51. Drake Featuring Nicki Minaj - Make Me Proud (ingen video) 

52. J. Cole - Work Out 

53. Young Jeezy Featuring Jay-Z & Andre 3000 - I Do (ingen video) 

54. Big Sean Featuring Nicki Minaj - Dance (ASS) 

55. Flo Rida - Good Feeling 

56. Drake - Headlines 
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57. Rick Ross Featuring Nicki Minaj - You The Boss (ingen video) 

58. Lil Wayne Featuring Drake - She Will (ingen video) 

59. LMFAO - Sexy And I Know It 

60. Wale Featuring Jeremih & Rick Ross - That Way 

 

61. Ace Hood Featuring Chris Brown - Body 2 Body 

62. Big Sean Featuring Kanye West & Roscoe Dash - Marvin & Chardonnay 

63. Dj Khaled Featuring Drake, Rick Ross & Lil Wayne - I'm On One 

64. Nicki Minaj Featuring Rihanna - Fly 

65. Jay-Z Kanye West Featuring Otis Redding - Otis 

66. LMFAO Featuring Lauren Bennett & GoonRock - Party Rock Anthem 

67. Pitbull Featuring Ne-Yo, Afrojack & Nayer - Give Me Everything 

68. Bad Meets Evil Featuring Bruno Mars - Lighters 

69. Nicki Minaj - Super Bass 

70. Big Sean Featuring Chris Brown - My Last 

 

71. Lupe Fiasco Featuring Trey Songz - Out Of My Head 

72. Chris Brown Featuring Lil Wayne & Busta Rhymes - Look At Me Now 

73. Lil Wayne - How To Love 

74. Kanye West - All Of The Lights 

75. Wiz Khalifa Featuring Too Short - On My Level 

76. Lupe Fiasco - The Show Goes On 

77. Wiz Khalifa - Roll Up 

78. YC Featuring Future - Racks 

79. Ace Hood - Hustle Hard 

80. Nicki Minaj Featuring Drake - Moment 4 Life 

 

81. Lil Wayne Featuring Cory Gunz - 6 Foot 7 Foot 

82. Nicki Minaj - Did It On'em 

83. Waka Flocka Flame - No Hands 

84. Fabolous - You Be Killin Em 

85. Waka Flocka Flame Featuring Kebo Gotti - Grove St. Party 
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86. Rick Ross Featuring Drake & Chrisette Michele - Aston Martin Music 

87. Wiz Khalifa - Black And Yellow 

88. Far*East Movement Featuring Ryan Tedder - Rocketeer 

89. Pitbull Featuring T-Pain - Hey Baby (Drop It To The Floor) 

90. Twista Featuring Chris Brown - Make A Movie 

 

91. Lil Wayne Featuring Drake - Right Above It (ingen video) 

92. Travis Porter - Make It Rain 

93. Nicki Minaj - Right Thru Me 

94. Far*East Movement Featuring Cataracs & Dev - Like A G6 

95. Drake Featuring T.I. & Swizz Beatz - Fancy (ingen video) 

96. Nelly - Just A Dream 
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12.3 Bilaga 3 – kodschemat 

 


