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Abstract	

This study examines how macsulinity can be expressed outside the norm and for this focuses 

on the rap/hiphop music artist Young Thug. With a multimodal discourse analysis, Young 

Thugs visual expressions from a sample of media content are examined. The visual 

expressions are discussed from gender theory and theory of different discourses of 

masculinity. The result of this study found that Young Thug challenges masculine 

conventions in a variety of displays. His use of clothes, colors, poses and his body in different 

ways challanges how masculinity can be expressed in a genre of music that often features 

particular expressions of masculinity.  
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1. Inledning

Att vara kvinna eller man i dagens samhälle är inte kravlöst utan kommer med olika 

förväntningar. Beroende på könstillhörighet förväntas du uppträda på ett särskilt sätt i olika 

sammanhang. Du förväntas ha på dig speciella kläder. Du förväntas ha ett speciellt 

kroppsspråk. Du förväntas till och med att ha specifika känslor inför olika situationer 

beroende på kön. Det motsatta uttryckssättet tillhör det andra könet och bör undvikas för att 

förstärka sin egen identitet som kvinna eller man. Om din persona eller ditt beteende inte 

passar in i rådande föreställningar av manlighet och kvinnlighet kan det uppstå ett 

identitetsproblem för många. Det är ett blivande att vara man eller kvinna, ett tillstånd under 

aktiv konstruktion. Människor intar en plats i genusordningen genom deras sätt att uppträda i 

det dagliga livet (Connell & Pearse 2015 s.19-20). I genusordningen existerar det dessutom en 

över- och underordning. En central dimension av genus är makt och hur kvinnor missgynnas 

av det rådande arrangemanget (Connell & Pearse 2015 s.1-2) 

Vi lever i en visuell kultur som genom sina uttryck är med och skapar genusstrukturer. Visuell 

kommunikation från musiker, med fokus på musikvideor, är en uttrycksform som många unga 

människor tar del av och får inte sällan över hundra miljoner visningar på webbplatser som 

Youtube, ibland över en miljard (Youtube, 2017). Musikvideor började sändas 1981 på den 

amerikanska tv-kanalen MTV (Music Television). Videorna visualiserade musiken på ett sätt 

som inte var gjort tidigare och möjliggjorde för vissa en djupare relation till musiken. När 

MTV lanserades 1981 bestod cirka 80 procent av deras sändningstid av musikvideor (Baxter 

el al. 1985). Idag är den siffran betydligt lägre och många tar istället del av musikvideor via 

Internet och exempelvis Youtube. Musikvideor är en del av dagens populärkultur och är med 

och skildrar och formar det sociala könet, också kallat genus. Videorna är inte bara ett resultat 

av våra uppfattningar om genusskillnader utan de hjälper även till att konstruera och skapa 

genusskillnader genom att visa upp vad som är maskulint och feminint (Connell & Pearse 

2015 s.19). Genom musikvideorna, men även andra former av visuell kommunikation från 

musikartister, kan därför förväntningar skapas kring hur kvinnor och män ska uppträda. Detta 

kan vara problematiskt då delar av publiken kan se upp till och i vissa fall ta efter olika 

beteenden från artisterna i tron om att det är så man förväntas att bete sig. Eftersom den 

största publiken till musikvideor är personer i tonåren blir detta särskilt centralt då tonåren är 

en genusformativ fas (Baxter et al 1985).  
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Forskning som har fokuserat på att kartlägga hur kvinnor och män porträtteras i musikvideor 

generella slutsatser är att könen ofta presenteras utifrån tydliga genusstereotyper. En del 

forskning tyder på att dessa stereotyper, då med huvudsakligen fokus på sexualisering, är 

mest frekventa och extrema i musikvideor i genren rap och hiphop (Aubrey & Frisby 2011 & 

Jeffries 2017).  

Denna uppsats undersöker hur genus kan gestaltas utanför de stereotypa föreställningarna av 

kvinnlighet och manlighet. Den musiker som uppsatsen behandlar är Jeffery Lamar Williams 

med artistnamnet ”Young Thug” (Spotify, 2017). Young Thug är som artist särskild intressant 

att studera då han genom sitt uttryck gör sig svårplacerad i en genuskategori. Detta blir 

speciellt intressant då han är en del av den musikgenren som till mycket är karaktäriserad av 

en hypermaskulinitet, bland annat i betydelsen från många artister att belysa sin 

heterosexualitet (Jeffries 2017). 

Uppsatsen baseras på teorier om genus (och framför allt maskulinitet) och genom multimodal 

diskursanalys studeras hur maskulinitet konstrueras i ett urval av medieinnehåll med Young 

Thug. Uppsatsen undersöker hur Young Thugs visuella framställning förhåller sig till rådande 

könsnormer eller maskulina genuskonventioner. Genom att studera Young Thugs visuella 

uttryckssätt avser studien att undersöka hur manlighet kan ”göras” på olika sätt och hur 

maskulint beteende kan förstås i relation till populärkulturella yttringar i musikvideor, 

albumomslag och tidningsbilder. 

1.1	Bakgrund	

Hur kvinnor och män förväntas att uppträda skiljer sig åt beroende på kontext. Vissa 

sammanhang karaktäriseras av och producerar väldigt maskulina beteenden och 

personligheter medan andra producerar feminina. Denna polarisering av kvinnlighet och 

manlighet bygger på en dikotomi mellan könen och utesluter skillnader kvinnor emellan och 

män emellan. Exempelvis skillnaden mellan våldsamma och icke våldsamma maskuliniteter 

(Connell & Pearse 2015 s.25).  

Rap-/hiphopgenren är en diskurs som har tradition av att producera starka maskuliniteter, 

även kallat hypermaskuliniteter (Balaji 2009). Produktionen av hypermaskuliniteter, som i sig 

till stor del bygger på polariseringen från kvinnor och det feminina exempelvis genom att 
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heterosexualiteten betonas (Jeffries 2017), kan leda till att andra former av maskulinitet inte 

uttrycks. Coleman och Cobb (2007) skriver exempelvis hur det uppstår det en problematik i 

rap-/hiphopdiskursen när en öppet homosexuell ska slå sig fram. På grund av att genren är så 

karaktäriserad av en maskulin hypersexualitet blir ett annat beteende inte trovärdigt inom 

genren och för individen i den (Coleman & Cobb 2007).  

Jeffery Lamar Williams eller ”Young Thug” är en del av rap/hiphopgenren. Han är ett av 11 

syskon och växte upp i ett socialt och ekonomiskt utsatt område i delstaten Georgia i Atlanta 

(The Fader, 2014). Young Thug använder i sitt artistnamn en akronym med en särskild 

maskulin innebörd. Att vara ”thug” symboliserar bland annat maskulinitet genom rebelliskhet 

och utanförskap (Harper 1996 från Jeffries 2017). Att artister använder begreppet är inget nytt 

fenomen men det blir extra intressant hur Young Thug gör detta och samtidigt bryter mot 

rådande könsnormer och genusstrukturer i diskursen.  

Young Thug förhåller sig inte inom ramen av vad som är maskulint och har genom sitt 

okonventionella uttryckssätt mottagit mycket uppmärksamhet både i form av publikreaktioner 

och av media (Complex, 2016). Reaktionerna är blandade där det från publiken inte är 

ovanligt med kommenterar som handlar om att Young Thug är konstig ”I love how fucking 

wierd this guy is” (Youtube, 2015). Dessa kommentarer är oftast positiva men det finns också 

en mer kritisk publik som är oförstående till hans uttryckssätt. Young Thug publicerade i juli 

ett foto på sitt Instagramkonto där han tackar musikartisten Jay-Z för att han försvarade hans 

klädval. Young Thug hade blivit kritiserad för att klä sig feminint i samband med hans 

skivomslag till ”Jeffrey” (Instagram, 2017). Kommentarer av denna typ bekräftar att Young 

Thug gör något okonventionellt i en diskurs med tydliga ramar som artisten förväntas förhålla 

sig till. Young Thug har också själv kommenterat att han inte anser att det finns något genus. I 

en reklamfilm för Calvin Klein säger han ”I feel it’s no such a thing as a gender” (Youtube, 

2016). 

1.2	Syfte	

I denna uppsats avser jag att undersöka på vilka sätt artisten Young Thug utmanar 

dominerande föreställningar av maskulinitet. Eftersom Young Thug är svart kommer frågor 

kring ”svart maskulinitet” (bl.a. Hooks 2004) i en nordamerikans kontext att vara centralt. 

Analysen består av en musikvideo, ett antal bilder från en fotografering och ett albumomslag. 
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För att undersöka och analysera det visuella materialet kommer uppsatsen att utgå från 

diskursmetod med fokus på multimodal analys.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt Young Thug utmanar den (svarta) 

afro-amerikanska maskuliniteten som dominerar genren rap/hiphop. 

Detta syfte kan sedan preciseras ytterligare genom att brytas ner i ett par undersökningsbara 

frågor. Dessa frågor blir följaktligen: 

1. Genom vilka uttryckssätt utmanar Young Thug den (svarta) afro-amerikanska manliga

genusstrukturen?

2. Hur leker Young Thug med genus samt utmanar maskulina genuskonventioner genom hans

användning av kroppen i den visuella kommunikationen?

Den första frågan syftar till att undersöka med vilka (visuella) semantiska resurser Young 

Thug utmanar maskulinitet. Den andra frågan syftar till att besvara hur Young Thug specifikt 

använder kroppen och sexualitet i utmanandet av maskulinitet.  

1.3	Uppsatsens	disposition	

Uppsatsen fortsätts inledningsvis med en redogörelse av tidigare forskning som undersöker 

gestaltning av genus och maskulinitet i olika kontexter. Efter det presenteras den teoretiska 

referensramen i uppsatsen som bland annat utgår från genusteori och teori om olika diskurser 

av maskulinitet. Efter följer ett metodavsnitt som fokuserar på en multimodal diskursanalys 

följt av en redogörelse av vilka analytiska begrepp som kommer att tillämpas. Därefter 

redogörs resultaten i uppsatsen och i samband med det sker också en analys. Uppsatsen 

avslutas med slutsatser där resultatet från allt medieinnehåll diskuteras på en mer 

övergripande nivå i relation till den tidigare forskningen och teorin. 

2. Tidigare	forskning

För att redogörelsen av tidigare forskning ska bli så lättöverskådlig som möjligt har jag valt 

att presentera den utifrån två undergrupper. Den första gruppen inbegriper till majoriteten 
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kvantitativ forskning som undersöker genusgestaltning utifrån bland annat sexualisering, 

objektifiering och rollfördelning i musikvideor. Den andra gruppen är kvalitativ forskning 

som fokuserar på hur maskulinitet konstrueras textuellt och visuellt i genren rap/hiphop.  

För att finna de vetenskapliga artiklarna till uppsatsen valde jag att främst utgå från databasen 

”Communication & Mass media Complete”. I sökprocessen av artiklar testade jag mig fram 

genom att pröva olika ord att söka på och se vilka träffar det resulterade i. Det visade sig att 

genom att söka på ”gender” ”and” ”music videos” blev resultatet bäst. Totalt 79 träffar 

resulterade sökningen på, varav 6 artiklar valdes ut av artiklar som handlade om sexualisering 

och objektifiering. En avgränsning gjordes mot artiklar som på något sätt behandlade genus 

eller könsroller i musikvideos. Detta kan sägas var ett kriterium för samtliga studier i 

urvalsprocessen. För att finna kvalitativa studier som handlade om genus och maskulinitet i 

musikvideor användes sökorden ”masculinity” ”and” ”rap”. Totalt 13 träffar resulterades från 

detta varav 3 artiklar valdes. I sökprocessen var ”peer reviewed” valt. Artiklarna testades även 

i den norska databasen ”Norsk senter for forskningsdata” för att säkerställa vetenskaplighet. 

Samtliga artiklars publiceringssidor från den kvantitativa forskningen samt den kvalitativa 

fick rankingen 1 eller 2 som innebär vetenskaplig granskning (NSD,	2017). 

Avsnittet avslutas med en diskussion kring uppsatsens bidrag och position i relation till 

forskningen. 

2.1	Studier	av	musikvideor	med	fokus	på	sexualisering,	objektifiering	och	
rollfördelning	

Ett återkommande tema för kvantitativa studier som undersöker könsskillnader i musikvideos 

är att mäta huruvida och i vilken utsträckning kvinnor och män sexualiseras och objektifieras i 

videorna (bl.a. Aubrey & Frisby 2011 och Vandenbosch, Vervloessem & Eggermont 2013 

och Vincent, Davis & Boruszkowski 1985). Hur studierna operationaliserar begreppen 

sexualisering och objektifiering skiljer sig åt men gemensamt för studierna är resultatet som 

pekar på att kvinnorna i videorna framställs på ett mer sexualiserande och objektifierande sätt 

än männen.  
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Vissa studier väljer att titta mer på vilka roller och teman som kvinnor och män intar och 

beskrivs utifrån. Gow (1996) delar upp rollerna i två grupperingar: ledarroller samt biroller. 

Varje gruppering har 7 roller som karaktärerna kunde beskrivas utifrån beroende på om 

karaktären som studerades hade en ledarroll i videon eller en biroll. Systemet är utformat efter 

en tidigare studie som analyserade vilka roller främst kvinnor intog inom television. Exempel 

på roller som kan kodas inom ledarroller är artist och poser. Inom biroller ingår bland annat 

modell och offer. Utifrån detta undersöker författarna vilka roller som är vanligast för kvinnor 

respektive män (Gow 1996 från Sundberg 2017). 

Conrad et al. (2009) kodar bland annat karaktärerna i videorna utifrån ett antal tematiska 

variabler. Exempel på teman som kodades är materialism, misogyni, våld och kärlek. Totalt 

kodades 8 teman. Utifrån tematiseringen undersöker författarna bland annat vilka teman som 

kvinnor respektive män beskrivs utifrån och om det fanns skillnader i beskrivningen (Conrad 

et al. 2009 från Sundberg 2017). 

Ett gemensamt resultat för studierna var att män ofta framställs i ledarroller och utifrån ett 

bredare spektrum av roller än kvinnor. Män framställs dessutom i en mer dominerande och 

aktivare roll i relation till kvinnorna (Vandenbosch et al. 2013). Kvinnor framställs också 

oftare som ett objekt för sexuellt begär än männen (Seidman 1992).  

Svårigheten med denna typ av kvantitativ forskning är att kontexten som variablerna mäts i 

inte tas i beaktning. När Aubrey och Frisby (2011) mäter sexualisering konstruerar de 

exempelvis variabler för särskilt sexualiserande kroppsdelar och mäter hur ofta dessa är 

exponerade för respektive kön och genre. Problemet med studier som har ett sådant 

instrumentellt fokus är att den konnotativa meningen förutsätts. En isolerad kroppsdel, oavsett 

om det är en hand, rumpa eller bröst, behöver inte alltid nödvändigtvis innebära sexualisering 

om den visas. Kontexten som kroppsdelen visas i kan vara helt avgörande för vilken 

konnotativ betydelse kroppsdelen har och denna förbises. Av den anledningen kan man 

ifrågasätta hur pålitligt resultatet för att mäta sexualisering på detta sätt är. 
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2.2	Studier	med	fokus	på	konstruktionen	av	maskulinitet	i	rap/hiphop	

Tidigare forskning som studerat gestaltningen av maskulinitet i rap/hiphop gör det med 

varierande tillvägagångssätt. En del studier fokuserar på begreppet ”thug” och hur det 

används i text och video av artisterna för att utforma sin identitet. Thug ses i dessa studier 

som ett uttryck för en särskild form av identitet som ofta antas av svarta, manliga artister i 

rap/hiphop. Denna identitet i sin tur är kopplad till en väldigt smal och begränsad form av 

maskulinitet (Jeffries 2017, Craig 2015). Studierna undersöker gemensamt vad en thug-

identitet kan bestå av och på vilka sätt den kan kommuniceras i video och text av artister. 

Jeffries (2017) studerar tre rap-/hiphopartister som alla på ett sätt använder thug-begreppet för 

att konstruera sin identitet. I studiens resultat blir det tydligt att begreppet har en elastisk 

innebörd då artisterna använder begreppet på olika sätt. Gemensamt är dock att begreppet ofta 

används för att förstärka en viss typ av maskulinitet. Detta görs bland annat genom att belysa 

sin egen heterosexualitet och avfärda queeridentitet (Jeffries 2017). Andra sätt thug-

identiteten uttrycktes på var bland annat genom att visa hur artisten inte brydde sig om andras 

åsikter och genom att leva ett extraordinärt liv med pengar och fest. Inte bara män och 

innebörden av att vara man får en särskild och begränsad form utan även kvinnor av 

begreppet thug, som här bäst kan beskrivas som en diskurs. Kvinnor beskrivs ofta i diskursen 

thug som antingen hora/slampa eller som ”down-ass-chick”. Detta kan relateras till 

paradigmet hora/oskuld som kvinnors sexualitet ofta förhålles till (Jeffries 2017).  

Craig (2015) undersöker bland annat hur thug-personligheten konstrueras för att göra den 

attraktiv för kvinnor. Studiens resultat är att ett antal egenskaper i thug-identiteten kan 

uppfattas som positiva av eventuella partner, bland annat en särskild hängivenhet till den 

kvinna han älskar och en stark (hetero)sexualitet som kommer att tillfredsställa den kvinna 

han är med. Andra egenskaper som är kopplade till thug-identiteten enligt studien är att 

komma från svåra förhållanden, gått igenom tragedier och jobba hårt för att kunna försörja sig 

själv och sin eventuella familj (Craig 2015).  

Balaji (2009) fokuserar istället på tre huvudteman som brukar finnas i rapgenren och från den 

tre videor med exempel på hur maskulinitet kan uttryckas. Balaji (2009) skriver i resultatet 

hur maskuliniteten bland annat uttrycks som att vara farlig, genom våld och ha en gangster-

image. Det är även viktigt att vara autentisk och ”äkta”. Detta uppnås bland annat genom att 

ha kvar sin koppling till där man en gång kom ifrån, som ofta är gatan (Balaji 2009). 
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Resultatet visar även en annan bild av maskulinitet i genren som går emot den stereotypiska 

hypermaskuliniteten. Bland annat studeras en video där artisten Andre 3000 bär en kilt. Balaji 

(2009) beskriver hur kilten kan tolkas som en symbol för resistans mot den hypermaskulina 

kulturen och homofobin som finns i genren. Kilten kan sägas vara en symbol för ett motstånd 

och ett sökande efter en identitet utanför den hegemoniska kulturen (Balaji 2009). I studiet av 

Lupe Fiascos video till låten ”Daydreamin” beskriver Balaji (2009) hur användningen av en 

robot i videon kan tolkas som en representation för musikindustrin och mannen. Lupe Fiasco 

kritiserar sättet industrin skapar robotlika bilder av män och hur män ska bete sig. Han 

kritiserar även dessa genusnormer i sin text genom att hånfullt beskriva hur du som man ska 

se hård och tuff ut på bilder (Balaji 2009). Balajis studie skiljer sig från andra studier i 

avseendet att den belyser hur andra former av maskuliniteter, som ofta blir förtryckta, uttrycks 

i genren. Balaji diskuterar därigenom den konflikt som kan uppstå mellan att vara sig själv 

och att leva upp till en förväntad maskulinitet. (Balaji 2009).  

2.3	Uppsatsens	relation	till	forskningsläget	

Gemensamt för flera studier är sättet de undersöker hur kvinnor och män pressas in och 

fängslas i diskurserna av manlighet och kvinnlighet. Vissa studier har en kvantitativ ansats 

och undersöker gestaltning av könsroller bland annat genom sexualisering och rollfördelning. 

Dessa fokuserar alla på hur kvinnor och män systematisk framställdes på samma sätt 

beroende på kön. Även två av studierna som undersöker konstruktionen av maskulinitet i 

rap/hiphop fokuserar på hur den manliga diskursen utestänger vissa uttrycksformer av 

maskulinitet och ger andra företräde. Den studie som har en annorlunda infallsvinkel är den 

av Balaji (2009) som både beskriver hur den manliga diskursen utestänger vissa former av 

maskulinitet men även visar hur alternativa uttryckssätt kan ta plats och existera i rap/hiphop. 

Studierna och främst den kvalitativa forskningen bildar tillsammans en bra grund för denna 

uppsats att närmare undersöka hur maskulinitet från artister kan uttryckas utanför ramararna 

av genus inom genren.  

3. Teoretiska	utgångspunkter

I följande avsnitt presenteras teorier som berör genus med fokus på maskulinitet, samt 

maskulinitet i relation till etnicitet (i en nordamerikansk kontext). I 
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redogörelsen preciseras och tydliggörs begrepp samt sker en fördjupning inom några särskilt 

relevanta teorier inom området. Avsnittet avslutats med en sammanfattning och diskussion 

kring uppsatsens teoritillämpning. 

3.1	Feminism	

Samhällsfenomen som utforskas kritiskt med ett kvinno- eller genusperspektiv är 

kännetecknande för feminism. Utifrån antagandet att genus är en dominerande 

organiseringsprincip som diskriminerar eller på olika sätt missgynnar kvinnor utforskas sedan 

dessa samhällsfenomen (Alvesson, Sköldberg 2017 s.339-340). Det finns flera varianter av 

feminism som skiljer sig både politiskt och epistemologiskt. Feministisk ståndpunktforskning 

betonar exempelvis relevansen av att få en bredare och djupare bild av genusförhållanden 

genom att studera diverse fenomen utifrån ett kvinnoperspektiv eller kvinnors erfarenheter. 

Synsättet problematiserar det faktum att majoriteten av vetenskapen traditionellt nästan 

uteslutande bedrivits av män. Detta menar man i sin tur leder till att forskningen blir färgad av 

manliga antaganden, fokuseringar och prioriteringar. Av den anledningen strävar 

ståndpunkforskningen att bedriva mer forskning utifrån ett kvinnoperspektiv bland annat för 

att stimulera social förändring i samhället. Av den anledningen kan perspektivet sägas 

framhålla en stark politisk relevans (Alvesson, Sköldberg 2017 s.343-344).  

Ett annat perspektiv är det som kan beskrivas som ”genus som variabel”-synsätt. Detta synsätt 

fokuserar på att mäta skillnader mellan kvinnor och män. Synsättet bortser från genus som en 

variabel i att förklara skillnader mellan kvinnor och män och hänvisar till könens 

differentiering. Synsättet härstammar från traditionell och mansdominerad forskning som 

säger sig värdesätta objektivitet och neutralitet. Synsättet innehar en relativt oproblematisk 

och enkel bild av genusbegreppet men strävar efter att rensa ut irrationella eller fördomsfulla 

element i forskningen (Alvesson, Sköldberg 2017 s.342-343). Den tidigare forskningen med 

en kvantitativ inriktning som redogjordes för tidigare passar främst inom denna kategori.   

Den tredje inriktningen, och som denna uppsats främst tar utgångspunkt från, är 

poststrukturalistisk feminism. Poststrukturalistisk feminism ifrågasätter de rigida 

genuskategorier som kön som variabel-synsättet och feministisk ståndpunktsforskning 

använder sig av. Synsättet kritiserar genus- och könsbegrepp som ”manligt” och ”kvinnligt” i 

dess essentialistiska karaktär som försöker slå fast något sant ”väsen” för manligt och 
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kvinnligt. Synsättet menar att könets sanna karaktär i själva verket är betydligt mer varierande 

och osäkert och att de saknar en essens. Man menar att genuskategorierna inte har 

förbestämda, permanenta strukturer utan att de produceras av vid olika tillfällen rådande 

diskurser (Alvesson, Sköldberg 2017 s.346). Det finns därför inte en genusskillnad mellan 

kvinnor och män utan många. Även kvinnor emellan och män emellan. Inte heller finns det 

bara en (biologisk) könsskillnad mellan kvinnor och män utan även det biologiska könet är en 

produkt av människans kategoriseringar. Man menar att polariseringen av två biologiska kön 

genom den enkla grupperingen i XX-kromosomer och XY-kromosomer är otillräcklig då det 

finns ett helt spektrum av olika biologiska egenskaper där även kromosomerna kan variera 

utöver den enkla grupperingen i XX och XY. Även här kan skillnaderna män emellan och 

kvinnor emellan vara mycket stora. En företrädare för den poststrukturalistiska feminismen är 

Judith Butler som i sin tur är mycket inspirerad av Michel Foucault (Alvesson, Sköldberg 

2017 s.346-347). 

3.2	Genus	

Begreppet ”genus” blev allmänt känt på 1970-talet och härstammar från Gayle Rubin (1975). 

Begreppet har även en koppling till grammatiken och ordstammen som betyder ”att 

producera” (jämför generera) (Connell & Pearse 2015 s.23). Genus brukar ofta beskrivas som 

det sociala könet (Alvesson, Sköldberg 2017 s.339). Det är inte ovanligt att det betonas en 

dikotomi i diskussionen om genus i samhället. Med utgångspunkt i en biologisk uppdelning 

av män och kvinnor (hanar och honor) definierar man genus som den sociala eller 

psykologiska skillnaden som motsvarar, förstärker eller orsakas av den. Genus ses utifrån 

detta synsätt som den kulturella eller sociala skillnaden som skapas mellan kvinnor och män. 

Dock finns det flera tunga invändningar mot denna typ av definition av genus. En invändning 

är att mänskligt liv eller personligheter inte enkelt kan delas upp i två avgränsande sfärer, 

uppfattningen om genus som en dikotomi har flera begränsningar och brister. En annan 

invändning är att en definition av genus som bygger på skillnader bortser från situationer där 

det inte finns skillnader, vilket resulterar i att en brist på skillnader är detsamma som 

avsaknaden av genus. En tredje invändning är att dikotomin utesluter skillnader kvinnor 

emellan och män emellan som i sig kan vara mycket stora (Connell & Pearse 2015 s.25).  

Enligt Connell och Pearse (2015) är nyckeln i att förstå genus att släppa fokus på skillnader 

och istället sätta fokus på relationer. Connell och Pearse (2015) skriver hur genus handlar om 

de 
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sociala relationerna inom vilka individer och grupper agerar och hur varaktiga eller breda 

mönster inom dessa bildar strukturer. Utifrån detta resonemang kan genus bäst ses som en 

social struktur. Genus kan därför inte ses som något i grunden biologiskt eller beskrivas som 

en fast dikotomi i människans liv eller personlighet. Det är snarare ett mönster i sociala 

sammanhang i samhället. Dessa mönster styrs dock av en tro på att kroppsliga skillnader är 

mer än bara det utan även styr personlighet och beteende. Det finns ingen tydlig biologisk 

grund för genus som en social process men ändå används våra kroppar och reproduktiva 

skillnader på ett sådant sätt. Connell och Pearse väljer utifrån detta att definiera genus som 

”Genus är den struktur av sociala relationer som fokuserar på den reproduktiva arenan, och 

den uppsättning praktiker som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar i sociala 

processer.” (Connell & Pearse 2015 s.26). Enkelt förklarat handlar det om hur samhället 

förhåller sig till den mänskliga kroppen (fokus kön) och vilka konsekvenser det får för 

individerna i samhället. Denna uppsats utgår i huvudsak från denna definition av genus. 

3.3	Foucault	och	konstruktionen	av	kön	

Enligt Foucault går det inte att veta något om kroppen utanför eller före den betydelse som 

kulturen har givet den. Det finns inte någon naturlig kropp utan kroppen bär alltid på 

kulturella konstruktioner och kan i sig ses som en kulturell konstruktion. Enligt Foucault kan 

inte ens kroppsliga drifter eller impulser ses som pre-sociala. Utifrån detta utgör vår sexualitet 

inte en väsentlig, eller egentligen någon, del av vår kärnidentitet. Den är inte på något sätt en 

intim sanning om oss själva. Sexualiteten skapas (inklusive heterosexualiteten) likt andra 

könsnormer som det naturliga och blir en diskursiv sanning vi konstituerar om oss själva 

(Foucault 1976, 1984 från Fahlgren 1999 s.32). Enligt Foucault finns det inte någon på 

förhand given sexuell skillnad mellan kvinnor och män vilket närmast gör hans teori 

könsblind (Fahlgren 1999 s.32). Han menar att det har formats en tanke att det existerar något 

mer än kroppar, organ och anatomiska- fysiologiska system. Denna tanke kan beskrivas som 

könet och har inneboende egenskaper och lagar. Könet har sedan sammankopplat beteenden, 

förnimmelser och njutningar till en konstlad enhet som fått fungera som en kausal fungerande 

princip (Fahlgren 1999 s.32). Hur Foucault använder begreppet kön liknar på flera sätt hur 

genus används inom poststrukturalistisk feminism. Enligt Foucault kan vi inte gå genom 

könet för att nå insikt om oss själva och vår identitet utan det är könet vi måste befria oss ifrån 

för att hitta vår sanna identitet (Fahlgren 1999 s.33).  
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3.4	Att	göra	kön:	genus	som	något	performativt	

West och Zimmerman (1987) skriver om hur genus är något som man gör snarare än något 

man har. Författarna anser att beskrivningen av genus som en uppsättning karaktärsdrag, en 

variabel eller roll inte är passande utan att genus istället ska ses som produkten av socialt 

agerande. Det sociala agerandet utspelas genom interaktion, som fast det är socialt producerat, 

ses som naturligt (West & Zimmerman 1987). 

West och Zimmerman använder begreppen (i svensk översättning): kön, kön som 

kategorisering och genus. Kön är de biologiska skillnader som finns mellan kvinnor och män. 

Trots att könet i det alldagliga livet är dolt observerar vi ändå två olika naturligt könade 

personer. Vi har en förväntan att om vi tittar under kläderna på en person som klär sig ”som 

en man” kommer vi finna ett manligt könsorgan och vice versa. Utifrån detta är att vara man 

eller kvinna ett kulturellt fenomen snarare än ett biologiskt då det biologiska egentligen aldrig 

får någon plats eller betydelse. Ett exempel lyfts fram med ett barn som tittar på en teckning 

med en person i kostym. När hon tittar på bilden säger hon att det är en pojke eftersom han 

har en ”pee-pee”. I detta fall är varken det ursprungliga könen vid födsel (penis eller vagina) 

eller det nuvarande könet (vid eventuell operation) av betydelse för att avgöra om det är en 

man eller kvinna. Könet blir här helt på ett sätt helt kulturellt avgjort (West & Zimmerman 

1987). 

Kön-kategorisering sker genom vad West och Zimmerman (1987) beskriver som ”om-kan”-

test. Om man kan kategorisera personen som en kvinna ska man göra det tills eventuellt 

någon information som är motstridig uppkommer. Genus är det som gör personen kvinnlig 

eller manlig. En person kan definieras som en man genom ”om-kan”-testet men ändå inte 

uppfattas som manlig. Genus är att bete sig på ett sätt som andra ser som normativt beteende 

för det könet du gör. Som kvinna att bete sig feminint genom exempelvis att låta sig ledas av 

en man i armen och som man att vara maskulin genom att leda kvinnan (West & Zimmerman 

1987). 

Kön och könskategori behöver inte överensstämma och kan skilja sig åt. Även om 

placeringen av könskategori sker på bekostnad av könet kan någon av det ena könet göra 

anspråk på det motsatta i könskategoriseringen. Genus kan ses som aktiviteten i att uppträda 

efter normaliserande attityder och aktiviteter passande för könskategorin (West & 



13	

Zimmerman 1987). Denna distinktion av begreppen kan hjälpa till att förtydliga och förstå hur 

könsidentitet skapas i samhället. Den tydliggör hur genus blir något performativt utan 

koppling till det biologiska könet. Detta genom att belysa hur könskategorin som är valfri och 

inte beroende av könet är kopplad till genuset. Genuset blir därigenom ofrånkomligt något 

helt performativt i att det liksom könskategorin är valfritt och inte bundet till mänsklig 

biologi.  

3.5	Maskulinitet	i	västerländsk	populärkultur	

Milestone och Meyer (2012) skriver hur det inte finns en enhetlig konstruktion av maskulinitet 

i västerländsk populärkultur utan en mångfald av olika maskuliniteter. Enligt författarna finns 

det tre nyckeldiskurser av maskulinitet vilka är i svensk översättning: ”den gamla mannen”, 

”den nya mannen” samt ”den nya killen”. Diskurserna är i kronologisk ordning men fortsätter 

att samexistera. Samtidigt som de samexisterar förändras deras karaktär när de interagerar och 

kommer i kontakt med varandra.  

Diskursen av den gamla (traditionella) mannen karaktäriseras av en maskulinitet som 

beskriver män som starka, aktiva, auktoritära, tuffa, aggressiva, våldsamma, tävlingsinriktade, 

rationella och i avsaknad av känslor. Detta till skillnad från kvinnor som beskrivs som varma, 

mjuka, passiva, undergivna, känsliga, emotionella och omvårdande (Milestone & Meyer 2012 

s.114). Maskulinitet beskrivs också som en tydlig heterosexualitet med en stark sexdrift som 

måste bli kontinuerligt tillfredsställd av kvinnor. Homosexualitet är betraktat som feminint 

och onaturligt (Milestone & Meyer 2012 s.115).

En annan och nyare typ av maskulinitet är den som formades under 1980-talet. ”Den nya 

mannen” karaktäriseras av att vara närmare sin feminina sida och är känslig, emotionell och 

bryr sig om hushållsarbeten inklusive barnpassning. Denna typ av maskulinitet skiljer sig från 

den traditionella i att den värderar bland annat utseende och emotioner på ett annat sätt en 

tidigare. Även om maskulinitet och femininitet fortfarande är binära motpoler ligger de 

närmare varandra och delar vissa områden (Milestone & Meyer 2012 s.116-117). 

Milestone och Meyer (2012) skriver om hur en tredje typ av maskulinitet uppkom under 

1990-talet som kallas ”den nya killen”. Denna typ av maskulinitet karaktäriseras av ett 

intresse i fotboll, konsumtion av alkohol och sex. Mannens attityder är färgade av sexism och 
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objektifiering och kvinnor ses som objekt för erövring. Enligt Milestone och Meyer (2012) är 

denna nya form av maskulinitet en tillbakagång till mer traditionell maskulinitet bestående av 

misogyni och machismo (Milestone & Meyer 2012 s.188). 

Enligt författarna fortsätter alla tre diskurser eller typer av maskuliniteter att existera men 

oftast inte i en ren form utan som en mix där vissa delar från de olika diskurserna framträder. 

Det som förenar diskurserna är heterosexualitetsnormen där maskulinitet alltid är 

heterosexuell och definierad utifrån en sexuell attraktion till kvinnor (Milestone & Meyer 

2012 s.118-119).  

3.6	Svart	maskulinitet	i	Nordamerika	

Det historiska förtrycket och dominansen av vita män över svarta män har format och 

påverkat konstruktionen av svart maskulinitet. I den atlantiska diasporan var svarta män först 

slavar och sedan exploaterade i den amerikanska ekonomin. På grund av detta hade de ett 

problem att skapa en stark maskulinitet i ljuset av integritet och patriarkat. Låga löner och 

lågstatusjobb försvårade bland annat detta. Svarta män fick särskilt svårt att konkurrera med 

vita män i samhället när det som värderades i huvudsak var jobbens karaktär. Vita män hade 

större möjligheter i anställning och vidarebefordring på grund av fördomar mot svarta män. 

När sedan jobben bortprioriterades för att tjäna pengar på mer okonventionella sätt fick de 

svara männen en större chans att hävda sin maskulinitet (Hooks 2004 s.18). ”Hustling” sågs 

som ett accepterat levnadssätt och det viktiga var att pengarna kom in, inte hur de tjänades. 

Genom att ”hustla” kunde fler svarta män tjäna mycket pengar och vinna makt (Hooks 2004 

s.23). Detta ledde i sin tur till att den patriarkala maskuliniteten i form av ett ekonomiskt

maktövertag gentemot kvinnor även kunde bekräftas till svarta män. Historiskt har arbete för

en svart man inneburit att sätta sig direkt under en vit man och sedan göra som han säger, om

du inte gör det får du inte arbeta. Arbete blir på så sätt synonymt med förlust av respekt. Detta

ledde svarta män till hustling och ibland olagliga aktiviteter. Pengar har historiskt setts och

ses idag som en markör för en framgångsrik manlighet. Om samhällssystemet inte belönade

svarta män ekonomiskt så växte ny kultur fram: ”gangstern” (Hooks 2004 s.25). Den svarta

gangstern kunde tjäna mycket pengar, leva den patriarkala manligheten och var inte

undergiven till vita. Denna identitet blev inte föga förvånande högt värderad av många svarta

män och ledde även till att en mer negativ syn på vanligt arbete växte fram, vanligt arbete

kunde anses omanligt (Hooks 2004 s.25). Medierna är också med och påverkar värderingen
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av patriarkal manlighet. Medierna visar bilder där vanligt arbete är irrelevant, pengar är 

viktigt och den som vågar hävda sig mot samhällets förordningar belönas.  

 

Svarta män från ekonomisk och socialt utsatta områden får lära sig att de tillhör slumområden 

och gatan och att det är där som de ska finna sin manlighet. Samtidigt som att endast ett 

misstag står mellan dem och fångenskap. Populärkulturen lär svarta män att endast de som 

bryter mot samhällets förordningar överlever och gangsterkulturen blir hur svarta kan hävda 

sig (Hooks 2004 s.26). 

 

Ett annat sätt för svarta män att hävda sin maskulinitet är genom sex. Oavsett hur mycket 

förolämpningar svarta män får motta som nedvärderar deras manlighet är den sexuella arenan 

en plats där helande och återuppbyggande sker av identiteten (Hooks 2004 s.68-69). Svart 

sexualitet beskrivs ofta som hypersexuell och inte sällan med ord som exempelvis ”pussy 

bandit”. Denna individ kan aldrig få tillräcklig med tillfredsställelse och vill alltid ha sex 

(Hooks 2004 s.68). Denna känsla av icke-tillfredsställelse skylls sedan på kvinnor och leder 

till misogyni. Detta är vanligt att se inte minst i rap-musikvideor (Hooks 2004 s.68). Bearman 

(2000) skriver hur männen egentligen på ett psykologiskt eller själsligt plan inte är 

tillfredsställda men projicerar detta på kvinnor i sexuella relationer. Samtidigt får de en glimt 

av en annan sida av sig själva som är mer autentisk som de saknar, vilket gör den sexuella 

akten närmast beroendeframkallande för att hitta tillbaka till denna sida av sig själva (Hooks 

2004 s.69).  

 

Unga svarta pojkar lär sig, precis som alla i patriarkala kulturer, tidigt att manlighet är likställt 

med dominans och kontroll över andra och att det manliga könet automatiskt innebär en viss 

auktoritet. Svarta pojkar i ekonomiskt och socialt utsatta miljöer som inte vill förhålla sig till 

att uppträda dominant blir utsatta för psykologisk terror för att tvinga dem in i det patriarkala 

systemet av tänkande. Detta sker genom skambeläggning och fysiskt våld (Hooks 2004 s.83). 

Förtryckta känslor hos svarta pojkar tenderar att inte ses som ett problem utan snarare en 

fördel då det innebär att den svarta pojken inte kommer att orsaka mycket problem och vet sin 

plats (Hooks 2004 s.84). 

 

Svarta ungdomar i socialt och ekonomiskt utsatta områden får ofta höra från vuxna, främst 

vuxna kvinnor, hur odugliga svarta män är. Männen går inte att lita på och är inte något. 

Dessa meddelanden bygger en bild hos unga svarta pojkar att det är något som de saknar, att 
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de i grunden är otillräckliga och att när de blir äldre kommer få höra samma saker om sig 

själva. Av den anledningen är det enda pojkarna kan göra att försöka väga upp deras brister 

genom att göra saker. Deras identitet blir mer performativ och frångår ifrån att bara ”vara”. 

Svarta män konstruerar därigenom sin identitet baserat på att de känner sig otillräckliga och 

att deras autentiska jag inte duger. Därför blir det performativa av stor betydelse för att dölja 

sina djupa känslor av hopplöshet och närma sig en acceptans från andra (Hooks 2004 s.85-

86). 

3.7	”Thug”:	maskulinitet	inom	den	nordamerikanska	hiphopkulturen	

Ett ord som är återkommande i rap-/hiphopgenren och som bör belysas för att förstå hur 

maskulinitet kan göras inom genren är ”thug”. Den kanske mest kända förgrundsfiguren till 

begreppet inom rap/hiphop är artisten Tupac Shakur. Tupac startade 1993 gruppen Thug Life 

som är en akronym för ”The Hate U Gave” (Thug) och ”Little Infants Fucks Everybody” 

(Life) (Craig 2015). Harper (1996) beskriver hur ”thug”-begreppet inte bara inrymmer 

mening av utanförskap och rebelliskhet utan även maskulinitet. Tupac uttalade själv att 

autenticitet, och att vara sann mot sig själv trots att vara hatad, var en del av att vara ”thug” 

(Jeffries 2017). Begreppet har genom sin användning i dagens populärmusik fått en något mer 

mångsidig betydelse. Lil Wayne sexualiserar begreppet i sin låt ”Lollipop” genom att antyda 

på sin heterosexualitet när han tydliggör att han inte får oralsex av män. Detta gör han genom 

att säga ”no homo” i början av låten. Lil Wayne beskriver sig själv under låten som en ”thug” 

(Jeffries 2017). R Kelly sjunger i sin låt ”Fiesta (remix)” hur riktiga ”thugs” vet hur man 

behandlar och skriker på kvinnliga strippor. Även här blir thug att vara maskulin genom en 

tydlig heterosexualitet (Jeffries 2017)1. Hill och Ramsaran (2009) beskriver hur ”thuggin” har 

blivit en viktig dimension för att uttrycka sin maskulinitet. De skriver bland annat hur 

utförandet av gruppvåld och användningen av droger inryms i begreppet ”thuggin” och är 

kopplat till en stark maskulinitet.  

3.8	Sammanfattning	av	teoretiska	utgångpunkter	

Den poststrukturalistiska feminismen och teoretiker som Connell, Foucault och West och 

Zimmerman avvisar genus som något biologiskt grundat. Maskulinitet och femininitet ses 

som 
1	R Kellys musik tillhör dock mer R&B-genren än rap/hiphop.	
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något som skapas i sociala interaktioner och kan inte förklaras utifrån biologiska 

skiljaktigheter könen emellan. Några teoretiker väljer att tydligt dela upp begreppen kön och 

genus (West & Zimmerman) medan andra (Foucault) väljer att avstå från en uppdelning och 

interagerar begreppen. En förtjänst med denna typ av genusteori är att den kan luckra upp det 

förhållningssätt man ofta erhåller i studiet av kön. Teorin hjälper till att ifrågasätta de ofta 

mycket rigida genusskiljaktigheterna som presenteras inte minst i media. Genom en första 

anblick är det (fullt förståeligt) lätt att tro att det existerar stora biologiska skillnader i bland 

annat beteende och personligheter mellan kvinnor och män. Med hjälp av teorierna är det 

möjligt studera dessa skiljaktigheter på ett annat sätt, som något producerat snarare än givet. 

Med utgångspunkt i teorierna blir det enklare och intressantare att ifrågasätta de 

uttrycksformer som uppvisas. En nackdel med denna typ av teorier är att de ibland saknar en 

tydlig tillämpningsmall i hur de ska användas på materialet. Teorierna kommer försöka 

tillämpas i analysen genom att diskutera hur Young Thugs identitet som man kan förstås och 

tolkas utifrån hans visuella uttryckssätt.  

4. Material	och	metod

4.1	Urval	och	material	

I processen att avgöra vilket urval som skulle utgöra materialet för uppsatsen gjordes ett 

målstyrt urval. I målstyrda urval väljs enheterna enligt forskarens egen kunskap eller 

uppfattning om vilka undersökningsenheter som kan lämpa sig för forskningsområdet. 

Urvalet bygger helt och hållet på forskarens uppfattning om vilka som är de lämpligaste 

undersökningsenheterna att välja för studien med hänvisning till de forskningsfrågor som har 

formulerats (Bryman 2011 s.350). Urvalet i uppsatsen kan också definieras som ett 

lämplighetsurval då materialets lättillgänglighet var en faktor. Dessa urval är bland annat 

användbara när en forskare undersöker en ny forskningsmiljö (David & Sutton 2016 s.197). 

Dessa urval definieras som icke-sannolikhetsurval och kan användas när det bland annat 

saknas lämpliga urvalsramar. Motsatsen är sannolikhetsurval och bygger på att varje fall i 

populationen har samma möjlighet att bli valt (David & Sutton 2016 s.194).    

Fördelen med målstyrda urval är att det med högre sannolikhet leder till att materialet blir 

intressant för studien. Målstyrda urval ger forskaren eget utrymma att välja material från 
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populationen som den tror är särskilt intressant att undersöka för studien. Om exempelvis 

sannolikhetsurval hade tillämpats i uppsatsen hade risken funnits att materialet inte hade varit 

så rikt på det som studien avser att undersöka, utmanande och lek med genusstrukturer. Syftet 

med denna uppsats är att studera när Young Thug är normbrytande i sin könsidentitet. 

Självklart är han inte alltid utmanande och experimentell utan ibland också traditionellt 

könsstereotypisk. Det är dock inte det uttrycket som denna uppsats främst avser att undersöka, 

därför passar ett målstyrt urval bättre för att öka sannolikheten att materialet är intressant för 

studien. Detta sker dock på bekostnad av att det blir svårt att generalisera resultaten utanför 

urvalet. Detta är också en av nackdelarna med kvalitativ forskning. Kritiker menar ofta att 

kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera till andra miljöer (Bryman 2011 s.369). 

Det går exempelvis inte att generalisera resultatet vidare till Young Thug i andra musikvideor 

eller fotograferingar eller uttryck av maskulinitet i rap/hiphop generellt. Om ett 

sannolikhetsurval hade gjorts där urvalet också var större hade möjligheten till en sådan 

generalisering varit större. En annan fördel med kvalitativ forskning generellt är att den 

tillåter forskaren att fördjupa sig och gräva mer på djupet inom det området som studeras på 

ett annat sätt än vad kvantitativ forskning tillåter. Detta kan leda till ett rikare och fylligare 

material (Bryman 2011 s.372). 

Det material som valts ut är tre fotografier, två sekvenser från en musikvideo och ett 

albumomslag. De tre fotografierna kommer samtliga från tidningen Dazed som gjorde ett 

reportage om Young Thug 2015. Tidningen etablerades 1991 i Storbritannien som en 

alternativ stil- och kulturtidskrift. Enligt Dazed hyllar man ”radikalt mode och 

ungdomskultur” och man anser sig vara ”en huvudaktör för kulturell provokation och 

influensförmåga inom branschen” (Dazed, 2008). Tidskriften säger sig vara en mötesplats för 

popmusik och ”underground-musiken” (Dazed, 2008). Bildmaterialet på Young Thug bestod 

av 12 bilder som publicerades på hemsidan samt ytterligare några som publicerades i den 

fysiska tidningen. Från denna population av bilder gjordes ett urval av tre bilder till uppsatsen. 

Urvalet baserades främst på en grundläggande förförståelse om vilka uttryckssätt som kan 

vara intressanta att analysera utifrån ett genusperspektiv. De tre bilderna valdes utifrån vilka 

som uppfattades utmana genuskonventioner tydligast utifrån en grundläggande förkunskap 

om maskulinitet och femininitet Urvalet från musikvideorna gjordes på samma premisser. 

Utifrån den totala populationen av musikvideor valdes en ut som på förhand gav intrycket att 

utmana och leka med genusstrukturer. Musikvideon har titeln ”Worth It” och publicerades 

2016. Från musikvideon valdes två sekvenser ut som uppfattades vara särskilt 
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intressanta att studera utifrån genus- och identitetskonstruktion. Innehållet i musikvideon 

numrerades efter klippningar. Den sista undersökningsenheten är ett skivomslag från albumet 

”Jeffrey” från 2016. Detta skivomslag valdes på samma premisser som övrigt material, bilden 

på omslaget förmedlar en känsla av lek och utmanande av genus och väcker därför intresse i 

relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. En avgränsning gjordes till att endast 

analysera ovan beskrivit medieinnehåll. Young Thug har gjort flera fotograferingar, 

musikvideor och skivomslag men det fanns inte tillräckligt med resurser i form av tid att 

studera ytterligare material. Att urvalsenheterna valdes från tre olika medier gjordes för att 

urvalet skulle bli flerdimensionellt och inte endast täcka en del av Young Thugs visuella 

kommunikation.  

4.2	Metod	

Diskursanalys är som metod intresserad av makt- och identitetsfrågor. Enligt diskursanalys 

återger inte språket verkligheten direkt utan språket är med och formar den. Diskursen 

uttrycks bland annat språkligt och genom handlingar av människor i samhället. Dock blir det 

inte aktörerna i samhället som är intressanta att studera eftersom dessa är styrda och 

kontrollerade av diskursens regler och villkor. Istället är det av relevans att studera det som 

kallas subjektsposition. Subjektsposition ersätter individer/aktörer och är olika positioner 

individer kan förhålla sig till inom olika diskurser. En annan beskrivning av subjektsposition 

är en uppsättning av regler som individen måste förhålla sig till i olika sociala sammanhang. 

Denna form av subjektsposition är formulerad av Foucault och är en av förgrundsfigurerna till 

diskursanalysen. En tolkning av Foucaults diskursbegrepp är ”en praktik som frambringar en 

viss typ av yttranden”. Genom att bygga vidare på denna tolkning kan man säga att en diskurs 

är ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra (Bergström & Boréus 2012 

s, 358). För att studera dessa diskurser ansåg Foucault att analysenheten var utsagoplanet. Det 

vill säga vad som sägs och kommuniceras inom diskurserna och från vilka subjektspositioner 

detta kommuniceras. Genom att studera utsagoplanet och vad som kommuniceras studeras 

även det som inte sägs, det som kallas för utestängningsmekanismer. 

Utestängningsmekanismer är när något inom diskursen inte accepteras och godtas. Exempel 

på hur detta kan yttra sig är genom förbjud, att det anses som fel, att det anses som sjukt eller 

anses inte tillhöra en viss tradition (Bergström & Boréus 2012 s, 361 från Sundberg 2017). 
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Foucault redogör inte för ett tydligt tillvägagångssätt att tillämpa diskursanalysen i praktiken. 

Bergström och Boréus (2012) skriver att diskursanalyser inom olika samhällsvetenskaper 

knappast följer någon specifik metodinriktning och att några färdiga mallar att ta i bruk inte 

finns (Bergström & Boréus 2012 s.381 från Sundberg 2017). Alvesson och Sköldberg (2017) 

skriver hur det är vanligt att diskursanalysen i praktiken kan vända sig till andra metoder likt 

semiotiken (Alvesson & Sköldberg 2017 s.336 från Sundberg 2017).  

Av den anledningen utgår uppsatsen från Machins (2007) multimodala analysmetod. Machin 

(2007) tar i viss utsträckning utgångspunkt i diskursanalysen och förståelse för begreppet är 

centralt för hans metod. Machin (2007) tolkar Foucaults definition av diskurs som bitar av 

kunskap eller idéer om hur världen fungerar och hur människor beter sig i världen. Machin 

själv väljer att definiera diskurs som den socialt konstruerade kunskapen om verkligheten 

(Machin 2007 s.12). Enligt Machin kan tecken användas på olika sätt för att skapa en särskild 

mening. Denna mening kan förstås som en socialt konstruerad verklighet eller diskurs som 

skapas av semiotiska resurser (Machin 2007 s.12). I alla visuella framställningar används 

semiotiska resurser för att konnotera en särskild diskurs som i sin tur tillåter dem att definiera 

verkligheten på ett speciellt sätt. Dessa visuella semiotiska resurser är kapabla att skapa 

mening. Machin refererar till Van Leeuwen och Wodaks (1999) begrepp ”skript”. Detta kan 

förstås som vad som är rimligt beteende inom diskursen. Diskursen gör visst beteende rimligt 

och annat orimligt inom den (Machin 2007 s.14). Detta kan jämföras med Foucaults 

subjektsposition och utestängningsmekanismer. 

När Machin studerar på vilket sätt mening skapas i visuellt material använder han de 

semiotiska begreppen denotation och konnotation, hämtade från Barthes (Machin 2007 s.22-

23). I frågan om denotation är det väsentliga vad som avbildas på bilden. Detta är vad som 

faktiskt avbildas på bilden utan något ytterligare lager av mening (Machin 2007 s.23). En 

reklambild kan exempelvis denotera en man och en rakhyvel.  

Om denotation är det första lagret av mening är konnotation det andra lagret. Vid analys av 

bilder på denna nivå letar man bland annat efter element som transporterar mening från andra 

domäner. Dessa konnoterar idéer och värderingar (Machin 2007 s.25). I undersökningen av 

bilders konnotation finns det element som är särskilda bärare av mening. Dessa är bland annat 

poser, objekt, färger och miljöer. Andra aspekter som konnoterar mening är bland annat 

ikongrafisk symbolism, metaforer, betraktarens position till aktören och gazing.  
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Poser kan förstås som ett viktigt sätt på hur värderingar kan bli konnoterade (Machin 2007 

s.28). Genom att använda kroppen på olika sätt konnoterar kroppsspråket olika värderingar 

och meningar. Exempelvis kan posen att hoppa med armarna och benen utsträckta, 

öppenheten av kroppen, konnotera frihet. Att stå med armarna på höften kan exempelvis 

konnotera självsäkerhet eller att ta lite plats och inte sära på benen kan konnotera femininitet 

(Machin 2007 s.28). 

Objekt konnoterar värderingar genom att de transporterar olika meningar. Exempelvis kan en 

bärbar dator på en bild konnotera rörlighet och självständighet medan en stationär dator 

konnoterar bundenhet (Machin 2007 s.32). 

Färger konnoterar mening genom att associeras till olika kulturella värderingar. Färger i tonen 

rosa, lila och rött har exempelvis en association med värme och femininitet (Machin 2007 

s.79). Ljusa färger konnoterar oftare exempelvis mening av klarhet och mörka färger av 

dunkel (Machin 2007 s.70). 

Miljöer konnoterar mening genom att associera aktören till denna. Kvinnor i Cosmopolitan är 

ofta visade i stora, luftiga inomhusmiljöer med mycket ljus. Dessa miljöer konnoterar 

modernitet och minimalistisk designer-inredningsstil (Machin 2007 s.34). 

För att förstå vilken mening ett objekt har, eller vilka värderingar och koncept den 

symboliserar, kan begreppet ikonografisk symbolism vara av betydelse. Ikonografisk 

symbolism är studiet av visuella elements representation av idéer och koncept (Machin 2007 

s.43). Dessa skiljer sig från metaforer. Medan metaforer transporterar mening från en domän 

till en annan genom någon uppfattad association är ikonografisk symbolism hur symboler och 

objekt kan få särskilda meningar utan denna association. Exempelvis har korset en 

ikonografisk symbolism av religion utan en metaforisk association mellan ett kors och 

religion (Machin 2007 s.39).  

Betraktarens position i relation till aktören på bilden är också något som konnoterar mening 

(Machin 2007 s.110). Om aktören exempelvis tittar direkt in i kameran och möter 

betraktarens blick konnoterar det en mening av styrka och makt (Machin 2007 s.110). Gazing 

är ett begrepp som bland annat beskriver om betraktaren uppmuntras att stirra på aktören eller 
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inte. Genom att exempelvis inte titta in i kameran kan det inbjuda betraktaren till gazing mer 

än om aktören direkt möter betraktarens blick (Machin 2007 s.112). Huruvida aktören är 

under eller över tittaren konnoterar också mening (Machin 2007 s.114).  

4.3	Metodreflektion	

I bedömningen av en forsknings kvalitet brukar normalt begreppen validitet och reliabilitet 

vara centrala. Traditionellt har begreppen varit mest relevanta inom kvantitativ forskning som 

fokuserar på mätning. Validitet syftar då generellt på i vilken utsträckning ett mätinstrument 

faktiskt mäter och beskriver det begrepp det är avsett för (David & Sutton 2016 s.33). Extern 

validitet syftar på matchning med den större världen och kallas ibland för generaliserbarhet. 

Reliabiliteten är tillförlitlighet hos en mätning och vilken grad indikatorn är ett konsistent 

mått och ger samma svar vid en annan tidpunkt (David & Sutton 2016 s.33, 220).  

I kvalitativ forskning har många forskare diskuterat hur pass relevanta dessa begrepp är för att 

bedöma forskningens kvalitet (Bryman 2011 s.351). Bland annat eftersom begreppen till 

mycket inbegriper konnotationer som rör mätning vilket inte är det främsta intresset inom 

kvalitativ forskning (Bryman 2011 s.351). Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln 

(1994) menar därför att det är nödvändigt att specificera andra termer och metoder för att 

bedöma kvaliteten på kvalitativ forskning. Dessa begrepp, som också fortfarande har en 

motsvarighet inom kvantitativ forskning, är tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2011 s.353).  

Under tillförlitlighet ingår bland annat trovärdighet. Detta kriterium syftar på att mäta i vilken 

grad forskarens beskrivning av den sociala verkligheten är trovärdig. Trovärdigheten i denna 

studie, likt alla, kan alltid förbättras men anses vara relativt god. Vissa tolkningar av 

materialet delas troligtvis inte med alla betraktare men tolkningarna strävar alltid efter att vara 

underbyggda av teori och vara väl förklarade.  

Ett annat kriterium för tillförlitlighet är överförbarhet. Överförbarhet syftar på i vilken grad 

forskaren ger fylliga eller täta beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur (Bryman 

2011 s.355). Med den tiden som var disponerad anses beskrivningarna av materialet vara 

relativt fylliga. Beskrivningarna av materialet hade självklart kunnat vara fylligare och tätare 

om mer resurser hade varit tillgängliga. Om mer material hade valts i studien hade troligtvis 

detta kriterium blivit lidande.  
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Ett tredje kriterium för tillförlitlighet är pålitlighet. Detta begrepp syftar på att mäta 

fullständigheten och tillgängligheten i redogörelsen av alla faser av forskningsprocessen 

(Bryman 2011 s.355). Studien avser att vara så transparent som möjligt i detta avseende och 

grundligt beskriva bakgrund, syfte, metod, beslut rörande analysen etc.  

 

Det sista begreppet är möjligheten att styrka och konfirmera och innebär att forskaren 

försöker säkerställa att han eller hon har agerat i god tro. Det ska vara uppenbart att forskaren 

inte medvetet låtit personliga värderingar påverka utförandet av och slutsatserna från 

undersökningen (Bryman 2011 s.354-355). Det är uppenbart att det inte går att få en 

fullständig objektivitet i studien. Författarens referensram kommer alltid färga antaganden. 

Med detta i åtanke försöker uppsatsen vara så objektiv som möjligt.  

 

Äkthet eller autencitet väcker ett antal mer generella frågor som rör forskningspolitiska 

konsekvenser i allmänhet. Dessa frågor är bland annat: ger undersökningen en tillräckligt 

rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av människor som 

studerats? Och hjälper undersökningen de personer som medverkat i den att komma fram till 

en bättre förståelse av sin sociala situation och den sociala miljö de lever i? (Bryman 2011 

s.357). Eftersom Young Thug själv inte har möjlighet att kommentera sina utryck blir detta 

begrepp svårare att bedöma. Det är möjligt att Young Thug försöker skapa andra meningar i 

hans uttrycksätt än de som tolkas. Det är dock inte Young Thugs intentioner i medieinnehållet 

som analyseras utan det visuella materialets konnotation. Vad Young Thug personligen avser 

att förmedla för betydelser i hans visuella kommunikation är inte det centrala. Det centrala är 

vad medieinnehållet konnoterar för betydelser och meningar.  

5.	Resultatredovisning	och	analys	
	
I detta avsnitt kommer ett urval av medieinnehåll bestående av fotografering, en musikvideo 

och ett skivomslag från Young Thug att redovisas. I anslutning till den denotativa 

beskrivningen kommer materialet analyseras på en konnotativ nivå utifrån begreppen 

ikonografisk symbolism, metaforer, gazing och poser. Bildernas miljöer, färger och objekt 

diskuteras också. Analyserna sammanfattas med en diskussion av materialet i relation till de 

teoretiska utgångspunkterna. 
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5.1	Young	Thug	fotograferad	i	Dazed	Magazine	

I augusti 2015 publicerades 12 bilder på Young Thug i Dazed Magazine (Dazed, 2015) 

Fotograferingen tog plats i Atlanta vilket är Young Thugs hemstad. Bilderna publicerades på 

Dazed Magazines hemsida och i pappersversionen av tidningen. Analysen innefattar tre av 

dessa bilder.  

5.1.1	Denotativ	beskrivning	av	bild	nummer	ett	

Young Thug är placerad centralt framför en enfärgad bakgrund som går i en nyans av rosa, på 

bakgrunden syns också en vit cirkel som bryts i nedkant av Young Thug. Cirkeln ser ut att 

sväva eller sitta fast bakom honom. Young Thug syns i halvkroppsformat och böjer sitt huvud 

nedåt och tittar ner på sina händer som är sammanförda vid fingrarna. Han är klädd i en 

genomskinlig blus med små maskor. Under blusen syns ett antal halskedjor i guldfärg. På en 

av kedjorna hänger den egyptiska hieroglyfen ankh, på en annan kedja hänger ett guldfärgat 

marijuanalöv. På händerna syns ett antal ringar och runt handlederna sitter flera armband. På 

underkroppen bär han vad som verkar vara en beige kjol i fluffig stil med broderier, bilden är 

beskuren cirka 15 cm ner på kjolen. 

5.1.2	Konnotativ	analys	av	bild	nummer	ett	

Young Thug ser ut att betrakta sina händer och mer specifikt sina naglar. Han ser lätt 

avslappnad ut och har ryggen svagt framåtlutad med armarna vid sin sida samtidigt som han 

betraktar händerna. Uppmärksamhet till naglar konnoterar femininitet genom att omvårdnad 

och specifik skötsel av naglar kan anas. Young Thug pose blir en lek med genus då hans 

uttryckssätt inte förhåller sig till en rådande hegemonisk maskulinitet. På bilden vänder 

Young Thug sin blick nedåt. Detta konnoterar en mening av maktlöshet och undergivenhet 

från Young Thug. Jämför detta mot att titta direkt in i kameran och möta betraktarens blick 

vilket konnoterar en mening av styrka och makt (Machin 2007 s.110). Genom att vända sin 

blick nedåt på detta vis frångår Young Thug den delen av svart maskulinitet som betonar 

vikten av att vara dominant (Hooks 2004 s.83). Den svagt rosa bakgrunden konnoterar 

femininitet och värme. Rosa är traditionellt en färg som associeras med det kvinnliga könet. 

Young Thugs klädsel är feminin och utmanar traditionella konventioner kring klädval. Kjolen 

är historiskt ett kvinnligt klädesplagg, likaså genomskinliga tröjor och nättröjor. Tröjan 
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exponerar mycket hud genom dess hål och får en konnotativ betydelse av sårbarhet. Genom 

att Young Thug bär plagget blir han också samtidigt exponerad genom plagget. Nättröjan blir 

därför inte bara en symbol för femininitet och kvinnlighet utan skulle även kunna ses som en 

symbol för sårbarhet. Genom att Young Thug har på sig tröjan blottar han sig själv. Tröjan 

kan här nästan ses som en metafor för konflikten mellan att vara autentisk i sig själv och 

samtidigt vara beskyddande av sig själv. Under tröjan kan vi även se ett antal guldkedjor. 

Kedjorna konnoterar materiellt välstånd, framgång och rikedom. Symbolerna på kedjorna är 

ett marijuanablad och ankh som symboliserar liv. Marijuana är ett vanligt tema inom hiphop-

kultur. Noterbart är hur kedjorna ligger under tröjan och inte ovanför. Genom att ligga under 

tröjan kommer de närmare Young Thugs kropp än om ett klädesplagg hade legat mellan. 

Kedjorna blir därför mer intima i relation till Young Thug och hans identitet, än om de hade 

legat ovanför tröjan. Då hade de känts mer tillgjorda och onaturliga i relation till hans identitet 

eftersom de hade varit enklare att ta av från hans kropp. Den beigea färgen på Young Thugs 

kläder kan tolkas som en metafor för det naturliga och organiska. Genom att använda den 

färgen sammansmälter nästan hans kläder, hud och hår och blir en harmoni. Detta konnoterar 

en mening av enighet i Young Thugs uttryckssätt och identitet. Trots att han bär traditionella 

kvinnokläder är han ändå autentisk, organisk och naturlig.  

5.1.3	Denotativ	beskrivning	av	bild	nummer	två	

Young Thug är placerad centralt framför en enfärgad bakgrund som går i en nyans av rött. 

Han syns i halvkroppsformat och har ena armen bakom ryggen och den andra armen längs sin 

vänstra sida. Young Thug biter i sin tröja vilket gör att ungefär halva hans nakna mage blir 

åskådlig. Han riktar sitt huvud och sin blick nedåt mot sin mage. Han bär ett par röda byxor, 

en röd mönstrad tröja och ett svart/guldigt bälte. Bilden är beskuren strax ovanför knäna. 

5.1.4	Konnotativ	analys	av	bild	nummer	två	

På bild nummer två poserar Young Thug ståendes samtidigt som han biter i sin tröja och på så 

sätt visar sin mage. Genom att posera på detta sätt är det som att Young Thug bjuder in 

betraktaren att titta på hans kropp och specifikt magen. Detta förstärks av att han har sin högra 

hand bakom ryggen som gör det lättare att se hela hans överkropp. Även om magen och 

magmuskler är en kroppsdel som kan sexualiseras hos män är det i västerländsk kultur och 
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mode mer accepterat att kvinnor visar magen som en del av sin utstyrsel (en bildsökning på 

magtröjor ger nästan uteslutande resultat på kvinnor). Young Thugs pose med tröjan blir 

feminin och hans poserande bjuder in betraktaren till så kallad ”gazing” eller på svenska 

stirrande/betraktande. Genom att Young Thug vänder sin blick nedåt, mot sin kropp blir 

betraktaren inbjuden att också titta på kroppen som Young Thug gör. Betraktaren får en 

känsla av uppmuntran att betrakta Young Thugs kropp. Machin (2007) menar att denna form 

av inbjudan till gazing är vanlig i kvinnliga livsstilstidningar. Ofta tittar kvinnorna bort från 

kameran i en riktning nedåt. Kvinnorna blir på så sätt som ett utställningsföremål för 

betraktaren att stirra på (Machin 2007 s.112). Young Thug bekräftar inte betraktarens blick 

utan han inbjuder istället till ett gemensamt betraktande av sin kropp.  

Sättet Young Thug poserar med sin höft samt att han svankar påminner om hur kvinnor ofta 

poserar för att framhäva sina former. Genom att posera som han gör på bilden framhävs 

främst av hans kropp snarare än muskler, vilket gör hans uttryckssätt mindre könsnormativt 

och mer utmanande. Synligt på magen är ett antal tatueringar. Dessa tatueringar, som ofta 

symboliserat en viss rebelliskhet och idag en from av maskulinitet, täcker en stor del av 

Young Thugs mage men är också väldigt svaga i färgen. Tatueringarna ser i ljuset nästan lite 

utsuddade ut på magen. Detta konnoterar en distans till tatueringarnas betydelse som utstyrsel. 

Även om tatueringarna visas konnoterar de inte en rebelliskhet eller tuffhet utan snarare något 

förlegat, som eventuellt betydde mer tidigare. Detta förstärks av att ljuset reflekteras på ett 

sätt som gör att tatueringarna nästan inte syns, tydligast är det på Young Thugs vänstra del av 

magen där tatueringarna knappt är märkbara trots deras existens. Tatueringarnas konnotativa 

betydelse hade varit annorlunda om fotot exempelvis hade manipulerats så att tatueringarna 

blev väldigt synliga/tydliga. 

Young Thug bär en röd tröja med mönster och som brukar bäras av kvinnor.  

Likaså är färgen på tröjan, som är den övergripande färgen på hela bilden, en färg som 

konnoterar värme och femininitet i sammanhanget. Förutom den röda tröjan och byxorna bär 

även Young Thug ett relativt stort Gucci-bälte. Detta bälte och dess tecken (GG) har en 

ikonografisk betydelse av rikedom och konnoterar bland annat ekonomisk framgång och 

välstånd. 
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5.1.5	Denotativ	beskrivning	av	bild	nummer	tre	

Young Thug är placerad centralt, en aning till vänster på bilden liggandes i ett badkar. En del 

av Young Thugs ben är synliga samt från hans bröst till och med hans huvud, resten av 

kroppen är täckt av badskum. Young Thug riktar sin blick nedåt och bär ett antal kedjor runt 

sin hals. Dessa kedjor är densamma som han bär på bild nummer ett, det vill säga med 

symboler av ett marijuanablad samt hieroglyfen ankh. Förutom det vita badkaret och 

badskummet finns det en underton av färgen rosa i bilden. 

5.1.6	Konnotativ	analys	av	bild	nummer	tre	

På bild nummer tre ser vi Young Thug halvt liggandes och halvt sittandes i ett vitt badkar 

täckt med badskum. Badkar kan ses som ett tecken för omvårdnad och femininitet och bilden 

får den konnotativa meningen. Bada i badkar innebär att ge sig själv mycket omvårdnad då 

det är en tidskrävande aktivitet och bland annat därför konnoterar den femininitet Denna 

mening förstärks av badskummet genom att badskummet konnoterar att badet inte endast är 

för att bli ren utan även för att ge någon form av omsorg till sig själv. Betraktaren kommer 

väldigt nära Young Thug på bilden, distansen till honom är liten. Detta förstärker känslan av 

intimitet mellan betraktaren och Young Thug. Den korta distansen gör också att betraktaren 

upplever att den delar en intim stund med Young Thug på ett mer personligt sätt än om 

distansen hade varit större. Machin (2007) skriver hur ett foto som är närmare ger mer 

intimitet medan ett längre ifrån blir mer opersonligt (Machin 2007 s.116). 

Färgen i badkaret har en subtil underton av rosa som är tydligast i badskummet på högra sidan 

av bilden. Den rosa undertonen konnoterar ett avstånd från förväntad maskulinitet genom att 

inte använda mer mörka färger som exempelvis svart och blått som oftare associeras med 

maskulinitet.  

På bilden vänder Young Thug sin blick nedåt. Denna akt konnoterar en mening av maktlöshet 

och undergivenhet från Young Thug. Jämför denna akt mot att titta direkt in i kameran och 

möta betraktarens blick vilket konnoterar en mening av styrka och makt (Machin 2007 s.110). 

Genom att vända sin blick nedåt på detta vis frångår Young Thug den delen av svart 

maskulinitet som betonar vikten av att vara dominant. Detta förstärks ytterligare genom att 

betraktaren är i en tydlig position över Young Thug på bilden. Denna position ger betraktaren 
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en känsla av makt och gör aktören sårbar (Machin 2007 s.114). Genom att inte möta 

betraktarens blick utan istället titta snett nedåt inbjuder Young Thug till gazing på bilden. 

Denna inbjudan i kombination till hur betraktaren är ovanför honom ger hans pose en särskild 

konnotativ betydelse. Young Thug har sina ben särade med endast knäna synliga. Att sära på 

sina ben och ta mycket plats brukar associeras med manligt kroppsspråk. Dock konnoterar 

inte Young Thugs kroppsspråk maskulinitet på bilden på grund av hur betraktaren är i 

förhållande till honom samt hans blick. Hur Young Thug sitter med benen konnoterar därför 

inte dominans och makt utan snarare en viss undergivenhet i relation till betraktaren.  

Eftersom Young Thug badar har han inga kläder på sig på bilden. Dock bär han örhängen och 

mellan tre och fyra guld- och silverkedjor på bilden. Dessa konnoterar rikedom och 

ekonomisk framgång. Kedjorna är desamma som på bild nummer ett och är av symbolen ankh 

och ett marijuanablad. Ett antal tatueringar syns på bilden och är relativt synliga. Därför 

konnoterar tatueringarna en viss rebelliskhet och maskulinitet. 

5.1.7	Sammanfattande	analys	av	bildserien	

Milestone och Meyer (2012) skriver om hur en form av maskulinitet genom den ”nya 

mannen” tillåter en mer feminin sida av maskulinitet där det accepteras att bland annat 

värdera sitt utseende. Sättet Young Thug poserar på bild nummer ett med händerna samt på 

bild nummer tre i badkaret påminner om den beskrivningen av maskulinitet, att vara mer 

omvårdande av sig själv.  

Hooks (2004) beskriver hur ”hustling” är värdesatt inom den svarta maskuliniteten och hur 

materiellt välstånd är ett tecken på framgångsrik maskulinitet (Hooks 2004 s.25). Genom 

”hustling” kan svarta män frigöra sig från den vita mannen och försörja sig själv. Gucci-bältet 

och kedjorna Young Thug bär konnoterar dessa värden av ekonomisk framgång och 

”hustling”. 

Hooks (2004) beskriver även hur dominans och kontroll är en del av svart maskulinitet. 

Milestone och Meyer (2012) skriver om hur maskulinitet bland annat uttrycker sig genom att 

vara tuff, aggressiv, auktoritär och dominant. Hur Young Thug poserar och är i relation till 

betraktaren stämmer inte överens med Hooks beskrivning av vad som är normativt inom svart 

maskulinitet. Hur Young Thug positionerar sig med sin blick på bild nummer tre och genom 
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att vara under betraktaren gör honom mer sårbar och undergiven än något annat. På bild 

nummer två bjuder han in betraktaren till gazing genom att lyfta upp sin tröja och 

tillgängliggöra sin mage för beskådning och dömande från betraktare. På samtliga bilder har 

Young Thug sin blick vänd nedåt vilket inte konnoterar dominans och ger prov på hur Young 

Thug utmanar vad maskulinitet är och hur det kan uttryckas.   

5.2	Young	Thug	i	musikvideon	”Worth	It”	

I detta avsnitt analyseras Young Thug i musikvideon ”Worth It”. Analysen inleds med en 

övergripande beskrivning av innehållet i musikvideon och texten till låten. Därefter fokuserar 

analysen på två delar från videon. Delarna innehåller en eller några scener som först beskrivs 

denotativt och sedan analyseras konnotativt.  

Musikvideon till låten ”Worth It” publicerades den femtonde februari 2016 på Young Thugs 

officiella Youtube-kanal (Youtube,	2016). Videon har idag strax under 16 miljoner visningar 

med 155 tusen ”likes” och fem tusen ”dislikes”. Videon är tre minuter och 28 sekunder lång. 

Musikvideon har totalt 58 stycken klipp. Videon börjar med att Young Thug kommunicerar 

med sin kvinnliga partner över telefon som befinner sig hemma där Young Thug är på väg. 

Efter det får vi följa Young Thug när han rör sig hemåt (bland annat i en hiss och en korridor) 

för att träffa sin partner. Samtidigt som detta får vi se tillbakablickar från när han och hans 

partner umgås tillsammans utomhus. De gör då ingenting speciellt utan är ute och går i staden 

och bråkar lite skämtsamt tillsammans. Efter ett tag kommer Young Thug hem och möter sin 

partner. Då hans partner är i duschen går Young Thug till sin säng där han väntar på att hon 

ska bli klar från duschen och komma till honom. Efter ett tag kommer hon och de inleder då 

sexuellt umgänge. Efter detta får vi se de båda besöka ett tomt hus som Young Thug verkar ha 

köpt utan hennes vetskap då hon blir glad och överraskad då han ger henne nycklarna till 

huset. Här hoppar videon två gånger till scener där Young Thug befinner sig i en musikstudio 

tillsammans med andra manliga individer. Videon hoppar även till en väldigt kort scen där 

Young Thug och hans partner umgås på en mörk plats varav kvinnan sitter i Young Thugs 

knä. Videon går även vid en scen tillbaka till det som visades i början när Young Thug och 

hans partner umgicks tillsammans utomhus. Resten av videon visar hur de båda håller på att 
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måla i huset samt även hur kvinnan vid ett tillfälle tar upp Young Thugs telefon och blir 

upprörd på honom över innehållet i den.  

Texten till låten har två verser och en refräng som upprepas tre gånger. Låten handlar om 

Young Thug och hans relation till sin partner. Titeln till låten, ”Worth It”, syftar på hans 

partner och hur hon är värd allt han ger henne och allt hon kräver från honom. Refrängen till 

låten beskriver hur hans partner blir missnöjd om hon inte får det hon vill, men att hon är värd 

det för hur han känner för henne ”When she don’t get what she want she whine”, ”But if this 

is how I’m feelin’, it’s gonna work”. Ett av de två versernas huvudteman är Young Thugs 

sexuella relation till sin partner och hur han tillfredsställer henne och hur hon tillfredsställer 

honom ”I can see it on her face that she gettin’ wet”, ”She get on top and she ride it, kentucky 

derby”. Ett annat huvudtema i texten är deras ekonomiska relation där Young Thug erbjuder 

hans partner vad hon önskar och tillfredsställer hennes materiella behov ”Oh-no-no, she aint’t 

had no job, but she having purses”. 

5.2.1	Denotativ	beskrivning	av	scen	1	

I musikvideon (från 1:39 till och med 2:12) är det en sekvens med totalt 9 klipp. I dessa 9 

klipp visas Young Thug idka sexuellt umgänge med sin kvinnliga partner i en säng. Båda 

befinner sig under ett lakan och de turas om under scenerna att ligga överst på varandra. 

Avsnittet börjar med att de ligger bredvid varandra och att kvinnan lägger sig ovanpå Young 

Thug. Young Thug syns med ett antal smycken runt sin hals, handled, näsa och fingrar. Hans 

partner har på sig röda underkläder samt även hon smycken i öron och runt fingrar samt hals. 

I scenen ser vi hur de båda aktörerna tar på varandras kroppar. Kvinnan biter bland annat i 

Young Thugs arm 2:01 in i videon och tar runt hans hals 2:08 in i videon. Young Thug gör 

1:57 in i videon ett handtecken där han för ihop långfingret och ringfingret och bildar ett ”W” 

med handen medan han är överst på kvinnan.   

5.2.2	Konnotativ	analys	av	scen	1	

När Young Thug delar sängen med kvinnan är det noterbart vid ett flertal tillfällen hur det är 

hon som är den mer aktiva som styr händelseförloppet.	Avsnittet börjar med att de ligger 

bredvid varandra vilket konnoterar att de har ett jämställt sexuellt förhållande. Sättet de ligger 

på ger en bild av enighet mellan de två aktörerna. Efter denna första scen är det kvinnan som 
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flyttar och lägger sig på Young Thug som är passiv och poserar med sin kropp på ett utsträckt 

sätt. Han sträcker på sin hals och för sin haka uppåt och täcker efter det sitt ansikte med ena 

handen. Föst verkar han vara bekväm och närvarande i stunden men sedan övergår det till en 

sorts osäkerhet och han närmast skyddar sig genom att täcka sitt ansikte.  

Några scener senare ser vi hur kvinnan, medan hon ligger på Young Thug, håller sin hand 

tydligt runt hans hals. Medan hon gör detta blundar Young Thug samtidigt som han biter sig i 

undre läppen. Kvinnans position på Young Thug gör att hon är den som är dominant och att 

han är den som är undergiven i relationen. Genom att hålla runt hans hals är hon den får makten 

och det fysiska övertaget i situationen. Akten bär på en slags symbolism av kontroll och 

övertag. Sättet Young Thug poserar i scenen och hans ansiktsuttryck visar att han uppskattar 

känslan av att vara undergiven. Att blunda och samtidigt bita i sin underläpp konnoterar 

uppskattning och njutning vilket tyder på att Young Thug tycker om att vara undergiven 

kvinnan i scenen.  

I scenerna kan vi se hur kvinnan är den som ibland fokuserar mer på Young Thugs kropp än 

motsatt. Hon biter vid ett tillfälle i hans arm och vid ett annat tillfälle tar hon passionerat i 

hans axel. Detta kan tolkas som att hon objektifierar Young Thug och han blir ett objekt för 

hennes njutning. Young Thug tillfredsställer således också kvinnans sexuella behov. Scenen 

gestaltar en jämlik sexualakt. Detta förstärks också genom att Young Thug tar passionerat på 

kvinnans kropp vid ett tillfälle (1:54). 

5.2.3	Denotativ	beskrivning	av	scen	2	

I musikvideon (från 2:13 till 3:24) är det ett avsnitt med totalt 20 klipp där Young Thug till 

största delen umgås med sin partner i ett hus. Young Thug ger ett par nycklar som tillhör 

huset till sin partner som blir väldigt glad och kramar om Young Thug för att visa sin 

uppskattning. 2:37 ser vi hur Young Thug ligger på ett bord medan kvinnan målar ena väggen 

i huset och ber honom om hjälp. 2:57 ser vi hur de båda skämtsamt bråkar med varandra 

genom att kasta målarfärg på varandra. I denna scen är det märkbart hur de bär likadana vita t-

shirts på överkroppen. 2:54 är det en scen där Young Thugs och kvinnans fötter filmas där det 

är tydligt att de båda även bär likadana strumpor. 3:11 in i videon är det några 

sammanhängande scener där kvinnan tittar på Young Thugs telefon varav hon ser något hon 

inte uppskattar och Young Thug kastar telefonen i en närliggande pool efter ha blivit 

konfronterad.
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5.2.4	Konnotativ	analys	av	scen	2	

Avsnittet börjar med att Young Thug leder in kvinnan i ett hus och överraskar henne med 

nycklar till huset som han har köpt åt dem. Denna akt symboliserar givmildhet och konnoterar 

att Young Thug har mycket pengar och är ekonomiskt framgångsrik. Några scener efter kan 

vi se hur kvinnan står och målar en av väggarna i huset medan Young Thug är liggandes på 

ett bort och tittar på sin mobil. Att måla är ett traditionellt mansyrke. Av den anledningen 

konnoterar rollerna i scenen en lek med traditionella könsroller mellan Young Thug och 

kvinnan där kvinnan har den traditionella manyrkesrollen istället för Young Thug. 

I scenerna efter ser vi hur Young Thug och kvinnan bär både likadana t-shirts och strumpor. 

Detta klädval konnoterar en enighet och jämställdhet mellan könen. Klädvalen konnoterar hur 

Young Thug och kvinnan inte separeras av deras könstillhörighet utan istället förenas som två 

människor. Några scener efter ser vi hur Young Thug tillsammans med kvinnan målar ett 

hjärta på väggen runt deras namn. Akten konnoterar en mening av kärlek och värme mellan 

dem.  

I slutet av avsnittet ser vi hur kvinnan tittar på Young Thugs mobil och blir väldigt upprörd 

över innehållet och han kastar telefonen i poolen. Detta konnoterar en mening av att Young 

Thug inte endast kan begränsa sig till att vara med en kvinna och att han inte blir 

tillfredsställd av endast henne.  

5.2.5	Sammanfattande	analys	av	scenerna	

Segal (1994) beskriver hur sexuella relationer är några av de mest laddade och svåra av alla 

sociala relationer eftersom de väldigt ofta hotar, snarare än bekräftar genuspolariseringen. 

Detta i synnerhet i heterosexuella relationer där dessa ofta ger upphov till upplevelser av 

beroende, osäkerhet, passivitet och en delad upplevelse med kvinnor från män (Connell & 

Pearse 2015 s.154). I scenerna är Young Thug många gånger den som är passiv och 

undergiven istället för dominant. Hooks (2004) beskriver hur det normativa för svarta män är 

att vara kontrollerande och dominanta, Young Thug är undergiven och låter sig bli 

kontrollerad och traditionella genuskonventioner förbigås därför. Hooks (2004) skriver hur 

svarta män ofta beskrivs som hypersexuella och hur de inte kan få tillräckligt med sex (Hooks 

2004 s.68). Sättet Young Thug uppträder i scenerna är inte mer intensivt än hur kvinnan 
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uppträder, snarare tvärt om att hon är mer sexuellt aktiv än honom och objektifierar Young 

Thug. Av den anledningen leker Young Thug med genusstrukturer också i detta avseende och 

beter sig inte normativt manligt. Den hypersexuella stereotypen finns dock med senare i 

videon när kvinnan tittar på Young Thugs telefon och upptäcker (sannolik gissning) att 

Young Thug pratar med andra kvinnor. Denna scen konnoterar hur Young Thugs maskulinitet 

gör honom icke tillfredsställd och hur han måste vara i kontakt med andra kvinnor, trots att 

han har en tillsynes framgångsrik relation med kvinnan i videon baserat på övrigt innehåll i 

den och låttexten.  

Bearman (2000) från Hooks (2004) menar att män egentligen, på ett psykologiskt plan, inte är 

själsligt tillfredsställda men att de kan få en glimt av en annan sida av sig själva i sexuella 

relationer. Denna sida är mer autentisk och ligger närmare deras sanna jag (Hooks 2004 s.69). 

Sättet Young Thug uppträder i scenerna och framför allt i början när han på ett väldigt 

bekvämt och avslappnat sätt sträcker på sin kropp och för sin haka uppåt kan relateras till 

Bearmans (2000) beskrivning av sex och svart maskulinitet. Detta kan också kopplas till 

Segals (1994) beskrivning om hur sexuella relationer avslöjar genuspolariseringen. Genom att 

män deltar i sexuella relationer med kvinnor försvinner den performativa aspekten av att vara 

man, och den mer autentiska sanna identitet får istället plats. Hooks beskriver svart 

maskulinitet som något performativt eftersom vissa svarta unga män från tidig ålder får lära 

sig att de inte duger som de är och måste göra saker för att bli tillräckliga (Hooks 2004 s.85-

86). Därför blir sexakten närmast beroendeframkallande för många män eftersom den tillåter 

män att undgå spela den ofta utmattande rollen som man. Istället förenar akten kvinnan och 

mannen som människor och visar mannen hans mer autentiska sida.   

Hooks (2004) menar att pengar ofta används som en markör för framgångsrik svart 

maskulinitet. Hon skriver om hur ”hustling” och hur svarta män genom det kunde tjäna 

mycket pengar och vinna makt. I scenen där Young Thug överraskar kvinnan med huset och 

ger henne nycklarna är det tydligt hur denna form av maskulinitet framträder. Young Thug är 

en framgångsrik man som kan ge sin kvinna vad hon önskar, till och med ett hus. Detta 

betonas även i låttexten där Young Thug sjunger om att hans partner inte behöver jobba och 

hur hon får väskor ”Oh-no-no, she aint’t had no job, but she having purses”. I scenerna efter 

ser vi hur Young Thug och kvinnan bär likadana kläder. Detta klädval frångår dikotomin 

kvinna/man och polariseringen av könen som Connell och Pearse skriver om. Istället för att 
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betona olikheter mellan könen förenar han sig själv och kvinnan i videon och eliminerar 

därigenom genusstrukturer i klädvalet (Connell & Pearse 2015 s.25).  

5.3	Young	Thug	på	skivomslaget	till	albumet	”Jeffrey”	

I augusti 2016 släppte Young Thug albumet ”Jeffrey” (Itunes, 2016). Albumet som har titeln 

efter Young Thugs förnamn består av 10 låtar varav hälften är gästade av andra artister. 

Skivomslaget till albumet väckte viss uppmärksamhet angående Young Thugs normbrytande 

klädval (Complex, 2016).  

5.3.1	Denotativ	beskrivning	

Young Thug är placerad centralt framför en vit och ljusblå bakgrund. Den undre delen av 

bakgrunden är i ljusblått och resterande är i vitt. Young Thug står i profil med sin högra sida 

mot betraktaren. Hans högra arm hänger lodrätt längs sidan och den vänstra armen är böjd 

uppåt i cirka 45 grader. Young Thug böjer sitt huvud lätt nedåt medan han tar tag i sin 

huvudbonad med den vänstra armen. Young Thug bär på sin kropp en ljusblå och vit dräkt. 

Den undre delen är i ljusblått och ser ut som en lång kjol med väldigt mycket tyg. På hans 

överkropp bär han en vit tröja och en vit hatt samt armband runt vardera handled. Han bär 

även ett vitt tyg som liknar en handduk av något slag på höger axel vilken täcker hans ansikte. 

Klädseln ser asiatisk-inspirerad ut.  

5.3.2	Konnotativ	analys	

Young Thugs plagg som täcker den undre delen av kroppen påminner om en kjol, samtidigt 

gör de många lagrerna av tyg det svårare att exakt definiera vad det är för typ av plagg han 

bär. Tyglagrerna gör plagget abstrakt i dess utformning och skepnad. Detta förstärks av 

formen på plagget som är något upphöjd på höger sida. Denna upphöjning ser onaturlig ut i 

relation till hur Young Thug är positionerad med sin kropp i övrigt. Av den anledningen 

konnoterar formen på plagget en betydelse av formlöshet och abstraktion från normala regler i 

klädesplaggs struktur. Plaggets karaktär har dock en viss liknelse med traditionella klänningar 

som har extremt mycket tyg på underdelen. På överkroppen bär Young Thug på en så kallad 

konhatt. Konhattar är traditionella asiatiska hattar vars funktion är att bland annat skydda mot 

regn och sol. Dessa bärs av både män och kvinnor. Den ljusa, vita färgen på hatten i relation 
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till en bit av Young Thugs långa hår som syns under hatten gör att den konnoterar en viss 

mening av femininitet. På vardera arm bär Young Thug på två armband i guld och diamanter. 

Armbanden konnoterar rikedom och ekonomisk framgång. Förutom armbanden är armarna 

också insnärjda av band som ser ut att tillhöra klädseln. Banden ser opraktiska ut då de är 

mycket långa och nästan nuddar marken. De konnoterar inte någon mening av femininitet 

eller maskulinitet utan är mest neutrala i sin gestaltning.  

Young Thugs pose är lätt avslappnad. Sättet han håller i sin hatt påminner om hur bland annat 

cowboys för handen till hatten för att hälsa. Genom att posen är ett ikonografiskt tecken för en 

hälsningsgest konnoterar den en betydelse av bekräftelse gentemot betraktaren. Posen 

konnoterar en medvetenhet från Young Thug om att han blir betraktad. I relation till detta 

skapas samtidigt en inbjudan till gazing genom hur Young Thug poserar och vänder huvudet 

och blicken nedåt.  

Färgerna på bilden konnoterar en neutralitet i sammanhanget. Vitt och ljusblått är färger som 

inte är traditionella feminina eller maskulina färger. 

5.3.3	Sammanfattande	analys	av	skivomslaget	

West och Zimmerman (1987) beskriver hur kön-kategorisering sker genom ”om-kan”-test. 

Om man kan kategorisera personen som en man ska man göra det tills eventuellt någon 

information som är motstridig uppkommer. West och Zimmerman (1987) beskriver hur ett 

barn kan kategorisera en person med kostym som man eftersom den har ett manligt könsorgan 

på grund av kostymen. Könet blir därigenom ett kulturellt fenomen (West & Zimmerman 

1987). I detta fall blir det svårt att definiera Young Thugs kön och könskategori eftersom hans 

uttryckssätt inte är traditionellt kvinnligt eller manligt. Eftersom han inte väljer att tydligt 

placera sig inom det kvinnonormativa eller mansnormativa blir hans kön, könskategori och 

genus svårbestämt. Ett barn hade möjligtvis påpekat att personen på bilden är en kvinna 

eftersom hon har en slida om det hade sett bilden på grund av det klänningsliknande plagget. 

Men det är inte säkert då uttrycket på bilden är svårplacerat utifrån kön och genus. Detta är 

hur West och Zimmerman (1987) beskriver att vara man eller kvinna är ett kulturellt fenomen 

snarare än ett biologiskt, då det biologiska egentligen aldrig får någon plats eller betydelse i 

avgörandet.  



36	

Connell och Pearse (2015) beskriver hur ett problem med den dikotoma uppdelningen av 

genus i samhället är att den bortser från situationer där det inte finns skillnader. De beskriver 

hur en situation där det inte finns skillnader är detsamma som att det inte finns något genus 

(Connell & Pearse 2015 s.25). Detta problem uppstår till viss del i denna situation. Young 

Thugs uttryckssätt kan inte enkelt definieras som antingen kvinnligt eller manligt. På grund av 

detta blir det problematiskt att kategorisera honom som antingen kvinna eller man. Den 

dikotoma uppdelningen av genus komplicerar indelningen när någon inte uppträder 

genuskonventionellt och istället inhomogent. Genus utifrån en dikotom definition misslyckas 

därför att definiera genustillhörighet i situationer likt den med Young Thug på skivomslaget. 

Därför blir Young Thug, utifrån resonemanget om en dikotom uppdelning av genus, också 

utan genus på skivomslaget.  

6. Slutsatser

Foucault skriver att det inte finns någon naturlig kropp utan att den alltid bär på kulturella 

konstruktioner. Enligt Foucault har det formats en tanke att det existerar något mer än kroppar 

och organ. Denna tanke kan beskrivas som könet och har inneboende egenskaper och lagar. 

Könet har sedan sammankopplat bland annat beteenden och njutningar till en konstlad enhet 

som fått fungera som en kausal fungerande princip (Fahlgren 1999 s.32). Young Thugs 

användning av sin kropp i medieinnehållet illustrerar hur kroppen har en formbar mening som 

kan producera olika betydelser beroende på dess praktik. Resultatet visar hur kroppen och 

genus är något som produceras i olika sammanhang, snarare än något givet. Young Thugs 

manliga kropp och genus har inte en essentiell karaktär och ett sant ”väsen” som ständigt 

framkommer i medieinnehållet. Istället tydliggörs det hur Young Thugs genusidentitet 

produceras av olika sammanhang. Den poststrukturalistiska feminismen säger bland annat att 

genuskategorierna saknar förbestämda och permanenta strukturer (Alvesson, Sköldberg 2017 

s.346). Young Thugs mångsidiga användning av sin kropp och okonventionella maskulina 

uttrycksätt belyser saknaden av en permanent struktur i hans genusidentitet.

Enligt Foucault skapas sexualiteten likt andra könsnormer som det naturliga och blir en 

diskursiv sanning vi konstituerar om oss själva. Kroppsliga drifter eller impulser ses inte som 

pre-sociala och vår sexualitet utgör egentligen inte någon del av vår kärnidentitet (Foucault 
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1976, 1984 från Fahlgren 1999 s.32). Young Thugs uttryckssätt i medieinnehållet konnoterar 

inte (utifrån normativ heterosexualitet) en tydlig heterosexualitet i sättet han poserar med sin 

kropp, bär för kläder och är i relation till betraktaren. För Foucault är sexualitet i relation till 

identitet, och i detta fall maskulinitet, inte av någon särskild relevans. Enligt Foucault kan vi 

inte gå genom könet för att nå insikt om oss själva och vår identitet utan det är könet vi måste 

befria oss ifrån för att hitta vår sanna identitet (Fahlgren 1999 s.33). Kroppens sexualitet blir 

därför enligt Foucault inte viktig för att förstå sig själv som kvinna eller man. Av den 

anledningen hade Foucault inte värderat Young Thugs icke (normativa) heterosexuella utryck 

med avseende på hans identitet och maskulinitet. Hans sexualitet gör honom varken mer eller 

mindre maskulin.  

Denna ståndpunkt delas inte av ett antal maskulina diskurser. Milestone och Meyer (2012) 

skriver hur det som förenar de manliga diskurserna i västerländsk populärkultur är 

heterosexualitetsnormen där maskulinitet alltid är heterosexuell och definierad utifrån en 

sexuell attraktion till kvinnor (Milestone & Meyer 2012 s.118-119). Jeffries (2017) skriver

om maskulinitet inom rap/hiphop och om hur att vara ”thug” innebär att vara maskulin genom 

en tydlig heterosexualitet och avfärdande av queer-identitet (Jeffries 2017). Jeffries tar som 

exempel upp hur Lil Wayne i sin låt ”Lollipop” säger ”no homo” i början för att belysa sin 

heterosexualitet och där igenom att framstå som maskulin. Young Thug förhåller sig inte till 

denna konvention av maskulinitet och med utgångspunkt från dessa diskurser skulle Young 

Thugs identitet kunna tolkas som omanlig. Denna tolkning skulle dock inte delas med flera 

genusteoretiker likt tidigare beskrivit Foucault. Connell och Pearse (2015) skriver hur genus 

är ett mönster i sociala sammanhang som styrs av en tro att kroppsliga skillnader är mer än 

bara det utan även styr personlighet och beteende (Connell & Pearse 2015 s.26). Det faktum 

att Young Thug bryter mot mönstret av konventionell maskulinitet innebär enligt dem inte att 

Young Thug är mindre maskulin eller manlig. Han förhåller sig bara inte till rådande ramar 

och förväntningar av maskulinitet. 

Tidigare forskning som fokuserar på maskulinitet i relation till begreppet ”thug” resultat är, 

förutom vikten från artister att belysa sin heterosexualitet, även att inte bry sig om andras 

åsikter, leva ett extraordinärt liv med pengar, kunna tillfredsställa den kvinna han är med och 

vara autentisk eller ”äkta” (Jeffries 2017, Craig 2015, Balaji 2008). Young Thug, som i sitt 

artistnamn använder akronymen ”thug”, uttryckssätt passar inte in i diskursens föreställningar 

om sexualitet. Dock gör hans uttryckssätt det inom de andra föreställningarna. Genom att 
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Young Thug inte förhåller sig till vad samhället och den maskulina genuskonventionen 

förväntar sig att han ska göra ignorerar han också andras åsikter. Han visar genomgående i 

medieinnehållet att han är ekonomiskt framgångsrik genom hans kläder, smycken och 

materiella tillgångar i form av fastigheter. Han sjunger och visar i musikvideon att han kan 

tillfredsställa sin partner. Samtidigt som att hans maskulinitet inom diskursen kan uppfattas 

otrovärdig på grund av sexualiteten är det också möjligt att argumentera för det motsatta. 

Genom att Young Thug inte gör sig till och försöker bevisa sin maskulinitet genom att 

uppträda hypersexuellt och heterosexuellt utan istället är sig själv, blir han mer autentisk och 

äkta. Autencitet och äkthet är som Balaji (2008) skriver viktigt inom diskursen thug och 

maskulinitet.  

Diskursanalysen är som metod intresserad av bland annat identitetsfrågor. Enligt Foucault är

en diskurs ”en praktik som frambringar en viss typ av yttranden”. Utestängningsmekanismer 

är för Foucault när något inom diskursen inte accepteras och godtas i förmån för andra, 

accepterade yttranden (Bergström & Boréus 2012 s, 358). Young Thugs uttryckssätt i 

medieinnehållet är flera gånger okonventionellt och följer inte rådande föreställningar om vad 

maskulint beteende är. Eftersom hans yttranden inte förhåller sig till den maskulina 

diskursens regler blir Young Thug inte heller alltid legitimerad som maskulin. Genom att 

Young Thug bryter mot utestängningsmekanismerna eller inte följer skriptet (Leeuwen och 

Wodaks 1999) utesluts han från diskursen. Detta illustreras bland annat av publik- och 

mediareaktionerna från Young Thugs skivomslag till albumet ”Jeffrey” (Complex, 2016). 

Eftersom Young Thug ignorerade utestängningsmekanismerna som inte accepterar att män 

klär sig i klänningar blev det kraftiga reaktioner mot Young Thug, och hans maskulinitet 

ifrågasattes.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt Young Thug utmanar den (svarta) 

afro-amerikanska maskuliniteten som dominerar genren rap/hiphop. För att besvara detta 

syfte bröts det ner i två undersökningsbara frågor. Den första frågeställningen i uppsatsen är:

genom vilka uttryckssätt utmanar Young Thug den (svarta) afro-amerikanska manliga 

genusstrukturen? Ett sätt Young Thug utmanar den (svarta) afro-amerikanska manliga 

genusstrukturen är genom hans användning av kroppen. Hur Young Thug poserar, bjuder in 

till gazing och är positionerad i relation till betraktaren är okonventionellt och utmanar 

genusstrukturen. Ett annat sätt han utmanar genusstrukturen är genom hans klädval. Young 

Thug har genomgående på sig kläder som är traditionellt kvinnliga. Ett tredje sätt är genom 
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färgvalen i medieinnehållet, färgerna är ofta i en ljusare tonart vilket konnoterar femininitet i 

sammanhanget. Ett sista sätt är hans relation till det motsatta könet. Den dominanta aspekten 

som bland annat Hooks (2004) beskriver vara centralt inom (svart) afro-amerikansk 

maskulinitet är frånvarande vilket utmanar genusstrukturen.  

Den andra frågeställningen är: hur leker Young Thug med genus samt utmanar maskulina 

genuskonventioner genom hans användning av kroppen i den visuella kommunikationen? 

Young Thug leker med genus och utmanar maskulina genuskonventioner med kroppen 

genom att göra sig feminin i sitt uttryck och på sätt konnotera en normbrytande sexualitet. 

Genom att han i medieinnehållet inte framhäver en tydlig maskulinitet utan istället anspelar 

på en undergivenhet i hur han står med sin blick och poserar leker Young Thug med genus. 

Ett annat sätt är hur Young Thug bjuder in till gemensamt betraktande av hans kropp eller så 

kallad gazing. Också hur Young Thug förhåller sig till sin egen kropp, bland annat i 

musikvideon med sin partner är okonventionellt. Sättet Young Thug bjuder in till gazing på 

bilderna samt förhåller sig till sin kropp i musikvideon konnoterar att Young Thug 

objektifierar sig själv och sin kropp på ett sätt som kvinnor ofta gör i samhället. En ytterligare 

aspekt är Young Thugs omvårdande av sin egen kropp som uttrycks i medieinnehållet. Dessa 

uttryckssätt bildar tillsammans en lek och ett utmanande av maskulina genuskonventioner.  

Resultaten i uppsatsen pekar på att Young Thug gör något okonventionellt i en diskurs som 

karaktäriseras av att vissa uttryck av maskulinitet premieras medan andra förtrycks (Balaji 

2008, Coleman & Cobb 2007). För att få en djupare förståelse och bättre bild av Young Thugs 

genusuttryck hade det varit av relevans att analysera ett större urval. Det hade också varit 

relevant att studera andra uttryck av Young Thug. Exempelvis hur han förhåller sig till genus i 

hans låttexter. Detta hade varit en intressant kompletterande studie i framtiden.   

En annan intressant infallsvinkel för en framtida studie är att undersöka hur femininitet görs i 

genren rap/hiphop. Rap/hiphop domineras av män men det finns flera kända, kvinnliga artister. 

Hur femininitet kan ta olika uttryck och formas i genren av kvinnliga artister hade varit 

intressant att studera vidare.  
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7. Sammanfattning

I denna uppsats studeras Young Thugs visuella uttryck från ett urval av medieinnehåll. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka på vilka sätt Young Thug utmanar den (svarta) afro-

amerikanska maskuliniteten som dominerar genren rap/hiphop. I uppsatsen tillämpas en 

diskursmetod med fokus på multimodal analys. Den multimodala analysen bidrar med ett 

antal analysverktyg i resultatdelen som möjliggör en mer fulländad analys och diskussion. 

Dessa analysverktyg är bland annat denotation och konnotation, inklusive olika bärare av 

konnotation.  

Den teoretiska referensramen i uppsatsen syftar till att stödja och underbygga resonemang i 

analysen och diskussionen. Som referensram används bland annat genusteori, teori om olika 

diskurser av maskulinitet och Foucault gällande kön och sexualitet. Dessa teorier möjliggör 

för en bättre förståelse av betydelsen av Young Thugs uttrycksätt i medieinnehållet. Detta är 

något även den tidigare forskningen i studien bidrar med. Den tidigare forskningen 

undersöker bland annat hur nordamerikansk maskulinitet görs i relation till begreppet ”thug” 

inom rap/hiphop.  

Resultatet i uppsatsen är att Young Thug på ett antal olika sätt utmanar och bryter mot 

maskulina genuskonventioner. Med avseende på den första frågeställningen som syftar till att 

besvara vilka uttryckssätt Young Thug använder för att utmana den (svarta) afro-amerikanska 

manliga genusstrukturen är resultatet att Young Thug bland annat använder kroppen på olika 

sätt, använder färger, kläder, och relationen till det motsatta könet. Med avseende på den 

andra frågeställningen som syftar till att besvara hur Young Thug specifikt använder kroppen 

för att utmana maskulina genuskonventioner är resultatet att han bland annat använder den 

genom poser, hur han står med blicken, inbjuder till gazing av kroppen, objektifierar kroppen 

samt uppvisar en särskild omvårdnad av kroppen. I slutsatserna diskuteras resultatet och 

analysen i uppsatsen på en övergripande nivå utifrån bland annat diskursanalys och 

genusteori. Uppsatsen avslutas med förslag på framtida studier. 
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