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Abstract 

This article argues for the ambivalence between the use of feminist discourses in commercial 

purposes as the music industry and popular culture is driven by capitalist logic. The issue is analyzed 

with a multimodal discourse analysis. By studying the visual and lexical resources in Cardi B’s music 

video to single “Money” we find that whilst the video from a feminist perspective can be viewed 

as sex positive and empowering, it simultaneously satisfies the male-gaze and reproduces the 

objectification and sexualisation of women. As the music industry is thrives from a commercial 

basis, it is capitalism that benefits from its profits.  

 

Nyckelord; diskursanalys, feminism, femvertising, hiphop, kapitalism, kommersialisering, male-gaze, multimodal 

kritisk, musikvideo, objektifiering, populärkultur.   
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1. Inledning  

Hiphop är ett kulturellt uttryck som kommuniceras medialt och speglar samhället och dess 

aktuella intressen. När musik, text och bild kombineras till en så kallad musikvideo, förvandlas 

det till ett viktigt medium som kan representera rådande sociala värderingar som den tänkta 

publiken kan relatera till. Musik är en del av den transnationella populärkulturen och kan 

användas för att berätta om något eller ifrågasätta något (Sernhede, 2007).  

Som genre tilltalar hiphopen många ungdomar runtom i världen, i synnerhet de som lever i en 

kulturell miljö där hiphopen är dominerande. Det är inte ovanligt att artister ses som förebilder och 

får därför potentiellt stor påverkan på hur ungdomar förstår sin omvärld. För vissa ungdomar kan 

t.ex. feministiska hiphopartister vara mer relevanta i deras liv än feministiska förkämpar eller 

teoretiker. Av denna anledning är det av intresse att undersöka vad dessa artister kommunicerar 

(Wadbring, 2012).  

I samband med att feminismen blivit en allt större del av samhällsdebatten har detta lett till en 

framväxande del hiphopartister som definierar sig själva som feminister. Parallellt med detta har 

kvinnliga rappare skapat historia i den mansdominerade hiphop-branschen. I februari 2019 vann 

Cardi B som första kvinnliga rappare i historien en Grammy för bästa rapalbum med Invastion of 

Privacy (Trust, 2019). Samtidigt har feminismen på senare år används i allt större utsträckning i 

kommersialiseringssyfte1 vilket kan ses som problematiskt då musikindustrin och populärkulturen 

bygger på en kapitalistisk logik. Då feminism och kapitalism bygger på motstridande 

grundvärderingar skapar detta en ambivalens (Lindgren, 2014 s. 46).  

 

Varför är då ambivalensen mellan feminism och kapitalism intressant att studera utifrån ett medie- 

och kommunikationsperspektiv? Medier har en viktig samhällsroll och når ut till en bred publik 

och finns där för att sprida information. Genom medieinnehåll kan föreställningar och åsikter om 

samhället skapas. Fria medier är väsentligt i ett demokratiskt samhälle och blir problematiskt när 

de kommersialiseras. Detta kan ses som föremål för debatt då mediernas kommersialisering kan ge 

effekten av att människor i samhället inte betraktas som medborgare utan som konsumenter 

(Wadbring, 2012). Detta är intressant att studera utifrån ett medie- och kommunikationsperspektiv 

 
1 Lexikalt betyder begreppen kommersiell och kommersialisering affärsmässighet som tjänar vinst-intressent samt 
strävan efter ekonomisk vinst (Wadbring, 2012 s. 21).  
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då studien har för avsikt att exemplifiera hur feminism kan användas i kommersialiseringssyfte och 

vad det kan ge för konsekvenser. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att utifrån ett kritiskt perspektiv studera ambivalensen mellan feminism och 

kapitalism. Detta görs genom att undersöka hur feministiska diskurser stödjer, alternativt 

motverkar, kapitalistiska och kommersiella värden och ideal på sättet de kommer till uttryck i 

hiphopmusikvideor. För att besvara detta analyseras vad de visuella och lexikala resurserna 

kommunicerar i musikvideon i bakgrund mot studiens frågeställningar. Detta görs genom en 

fallstudie av en specifik musikvideo från en specifik hiphop-artist med hjälp av en strategisk 

urvalsmetod.  

 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  

 

F1: Med hjälp av vilka lexikala resurser uttrycks feministiska för- och motdiskurser mot 

kapitalism och kommersialisering?  

 

F2: Med hjälp av vilka visuella resurser uttrycks feministiska för- och motdiskurser mot 

kapitalism och kommersialisering?  

 

F3: Vilka diskurser är som mest dominanta i musikvideon?  

 

1.2 Uppsatsens disposition  

Inledning 

I inledningskapitlet presenteras ämnet och forskningsproblemet som studien har för avsikt att 

undersöka. I inledningen presenteras även de problem som uppsatsen utgår ifrån och dess syfte.  

Bakgrund  

Detta kapitel har för avsikt att introducera ämnets bakgrund. Här presenteras hiphopens ursprung 

och en introduktion till artisten Cardi B.  

Tidigare forskning 

Detta kapitel har till avsikt att presentera de tidigare studier och undersökningar som gjorts på 
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ämnet och hur de förhåller sig till varandra. Här framgår även vad och hur den aktuella studien 

kan tänkas bidra med.  

Teoretisk referensram  

I detta kapitel presenteras de teorier som studien utgår ifrån. Teorierna används som referensram 

i analysen. Alla teorier som används flätas samman och jämförs på ett systematiskt sätt. 

Avslutningsvis redogörs hur teorierna tillämpas i studien.  

Metod och material 

Kapitlet introducerar först en sammanfattning och introduktion till den multimodala kritiska 

diskursanalysen som metod. Sedan presenteras de analysbegrepp som analysen kommer bygga på. 

Därefter sker en kritisk va ̈rdering av de använda metoderna. Här diskuteras studiens giltighet, 

tillförlitlighet och generaliseringsbarhet.  

I detta avsnitt presenteras hur materialet ska tolkas i analysen. I detta kapitlet presenteras det 

empiriska material som studien har för avsikt att analysera. Urvalsmetoden presenteras och 

diskuteras. 

Resultatredovisning och analys 

Här presenteras och analyseras det valda materialet och hur den feministiska traditionen kommer, 

eller inte kommer till uttryck, samt hur detta förhåller sig till kommersialiseringen. Detta ger svar 

på studiens syfte och frågeställningar. Resultatet ställs i relation till tidigare forskning och studiens 

teoretiska referensram.  

Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras studiens resultatet i bakgrund mot syftet. Vad har studien kommit fram 

till, vad betyder resultaten? Ger resultaten upphov till nya problem?  

 

2. Bakgrund 

2.1 Från revolution till kommersialisering  

Hiphopen har sitt ursprung i USA i delstaten New York, södra Bronx. Genrens rötter ligger i den 

afroamerikanska kampen under 1960-talet med Malcolm X och Martin Luther King Jr. Som 

frontpersoner. Detta decennium präglades av protester från den svarta befolkningen gällande 

frågor som utbildning, fattigdom och segregation (Chang, 2006). Klasskampen och 

medborgarrättsrörelsen i USA låg till grund för hiphopens ursprung och utformning. Hiphopens 
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lexikala innehåll belyste samhällets problem och blev en röst för den rådande kampen (Waters, 

2014).  

Hiphopen har kommit att inte enbart vara en del av den amerikanska kulturen utan har fått en 

global räckvidd och blivit en del av dagens populärkultur. Genren handlar inte enbart om musiken 

utan har inflytande på sådant som mode, språk, och politiska frågor (Waters, 2014). Under mitten 

av 1980-talet kom hiphopkulturen in i en ny era; rapens. Rapen gav hiphopkulturen en chans för 

kommersialisering då den kunde skräddarsys för att passa bättre in i populärkulturen. Att rapen 

blev en accepterad del av populärkulturen möjliggjorde större finansiell framgång för hiphopen 

(Chang, 2006, s.268).  

Kvinnliga artisters kamp för inkludering och igenkänning började under sena 1980-talet. Rappare 

som Queen Latifa och Salt-N-Pepa använde musikvideor som en plattform för att konstruera 

artistiska personligheter jämlika med de manliga artisterna. Framgångsrika kvinnor inom hiphop-

branschen var undantag snarare än regel. En ny aspekt av hiphop-feminismen var “neo-soulen”, 

en genre som introducerades av Missy Elliott och Lauryn Hill. “Neo-soulen” var en röst för 

feminismen och startade en feministisk diskussion (Chang, 2006, s.503).  

Ursprungligen var inte målet att tjäna pengar utan att sprida ett budskap. När hiphopen fick 

alltmer uppmärksamhet och ökad popularitet började stora skivbolag intressera sig för genren. I 

samband med hiphopens framgång förändrades artisternas livsstil och därmed även deras texter. 

De handlade inte längre om att belysa utsatta samhällsgruppers problem utan om lyxlivet 

artisterna nu levde. Under 2000-talet blev kommersialiseringen av hiphopen tydlig. En artists 

identitet grundades i aktuella konsumtionsvaror och samspelade med kapitalismens behov. 

Hiphopens ursprungliga röst belyste frågor som inte samspelade med kapitalistisk logik och när 

genren kommersialiserades kunde texterna inte längre reproducera intressen som inte gynnade de 

kapitalistiska. Genrens revolutionära rötter ersattes av kapitalistiska målsättningar (Chang, 2006, 

s.504-505).  

 

2.2 Cardi B 

Belcalis Marlenis Almánzar, mer känd under artistnamnet Cardi B är en amerikansk rappare och 

sångare född den 11 oktober 1992 i New York och uppväxt i förorten Bronx. Artisten växte upp 

i otrygga förhållanden och flyttade hemifrån som 17-åring. Innan hennes musikkarriär arbetade 

hon som dansare på en strippklubb och medverkade i realityserien “Love & Hiphop: New York”. 

Cardi har uttryckt sig att pengar alltid varit en drivkraft i allt hon gör och i mars 2016 släppte hon 
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ett egenfinansierat debutalbum. År 2017 skrev artisten kontrakt med Atlantic Records och i juni 

samma år släpptes megahiten “Bodak Yellow” som blev startskottet för hennes internationella 

karriär.  

År 2019 vann Cardi B en Grammy för “Best Rap Album” med Invasion of Privacy. Detta gjorde 

henne till den första kvinnliga soloartisten att vinna en en Grammy i den kategorin.  Samma år blev 

Cardi den första kvinnliga rapparen att få en förstaplacering på billboard-listan som soloartist sen 

Lauryn Hill 1998 (Lundberg, 2019).  

 

I sina texter uttrycker Cardi sig på samma sätt som manliga rappare; det skryts om framgång, 

sexualitet och pengar (Collins, 2018). “Anything a man can do, I ca do” säger rapparen till i-D 

Magazine;  

 

“I was top of the charts.  

I’m a woman and I did that.  

I do feel equal to a man” (Collins, 2018). 

 

Cardi uttrycker att hon är feminist och menar att det inte bara är högt utbildade och uppsatta 

personer som kan vara feminister. Artisten menar att det är enkelt att vara feminist; det handlar 

om att göra samma saker som män gör (Collins, 2018).  

 

3. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare studier som knyter an till uppsatsämnet och ger oss 

kännedom om det aktuella kunskapsläget. I studierna går det att urskilja dominerande teman så 

som objektifiering, konsumtion och makt samt studier gällande femvertising.  

3.1 Objektifieringen av kvinnor i populärkulturella musikvideor 

Fredrickson & Roberts (1997) objektifieringsteori (Vandenbosch et al. 2013; Aubrey & Frisby, 

2011) säger att sexualiseringskulturen är baserad i det heterosexuella, sociokulturella 

sammanhanget som tillåter eller till och med uppmuntrar män och andra kvinnor att sexualisera 

den kvinnliga kroppen (Vandenbosch et al. 2013, s.179).  

 

Aubrey & Frisby (2011) studerar sexuell objektifiering genom en kvantitativ innehållsanalys av 

musikvideor och får resultat i att kvinnliga artister inom hiphopgenren använder sig av sexuellt 
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objektifierande beetenden till exempel dans och styling för att framställa sig själva. Författarna 

menar att objektifieringen av i synnerhet den kvinnliga kroppen gör att kvinnliga artister kan 

uppskattas mer för sin sexuella attraktivitet än för deras talang. I linje med objektifieringsteorin 

framgår det att musikvideor upprätthåller den kulturellt betingade föreställningen om att kvinnor i 

första hand värderas utifrån sina kroppar och utseende (Aubrey & Frisby, 2011).  

 

Sexualisering är en viktig kulturell diskurs för musikunderhållning och det är i synnerhet kvinnors 

sexualitet som uppmuntras (Vandenbosch et al. 2013). Även Conrad, Dixon och Zhang (2009) 

konstaterar i sin kvantitativa innehållsanalys att den kvinnliga karaktären placeras i positioner för 

objektifiering (Conrad et al. 2009, s.134). Vandenbosch et al. (2013) baserar sin studie på Belgisk 

TV och resterande studerar i större grad de nordamerikanska kanalerna. Trots att de olika studierna 

utspelar sig i olika geografisk kontext är resultaten likartade.  

 

Aubrey & Frisby (2011) beskriver i sin studie att manliga artister i musikvideor var mer benägna att 

titta på kvinnliga karaktärer med en sexuell lust i blicken. Detta stöds av den teoretiska 

uppfattningen om att män är mer benägna att utöva ett maktövertag genom användning av blickar. 

Författarna undersökte även i vilken utsträckning kvinnor respektive män används i dekorativt 

syfte i musikvideor, exempelvis som ”arm candy” eller bakgrundsdansare, i jämförelse med en 

instrumentell roll där de bidrar till handlingen i videon eller den musikaliska aspekten. Studien visar 

att det endast var kvinnor som hade en dekorativ roll. Det framgår att män demonstrerar makt 

genom att ”samla” på kvinnor (Aubrey & Frisby, 2011).  

 

En intressant aspekt av objektifieringskulturen inom hiphop är närvaron av strippklubbskulturen. 

I Hunters (2011) kvalitativa innehållsanalys framgår det att hiphop-musikvider ofta innehåller män 

som visar godkännande för kvinnors kroppar eller deras dans genom att kasta pengar på dem. På 

så sätt skapas en sexuell relation som är reducerad till en objektrelation eller en 

konsumtion/transaktion (Hunter, 2011). En intressant parallell till detta går att finna i Haugens 

(2003) kvalitativa innehållsanalys där det framgår att det inom hiphop ofta används ord som 

“bitches” och “hoes” för att beskriva kvinnor och ord som “pimps” och “hustlers” för att beskriva 

männen. Haugen (2003) menar att detta till stor del baseras på en statuskategorisering där kvinnan 

ses ha lägre status än mannen och att detta även bidrar till objektifieringen av kvinnor. Orden 

konnoterar en nedvärderande ton gentemot kvinnor, rotad i strippklubbskulturen. Till skillnad från 

(Aubrey & Frisby 2011; Mohammed-baksh & Callison 2015; Hunter 2011) som konstaterar att 

män har ett maktövertag undersöker Haugen (2011) ett annat perspektiv. Haugen (2011) menar att 
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kvinnliga rappare kan använda sig av denna mansdominerade diskurs för att kräva en social makt 

som den normativa kvinnligheten inte ger dem. Det framgår att kvinnliga rappare ofta använder 

sig av ord som har varit nedvärderande mot kvinnor (så som ”hoe” och ”bitch”) för att beskriva 

sig själva och i sina texter ge orden en betydelse som accepteras av dem själva. På så sätt kan de 

kvinnliga rapparna ta tillbaka makten (Haugen, 2011).  

 

Kubrin & Weitzer (2009) identifierar också i sin kvantitativa innehållsanalys fall av nedvärderande 

ordval för att beskriva kvinnor, dock menar de att ord som “bitch” och “hoe” inte automatiskt 

behöver vara nedvärderande beroende på det lyriska sammanhanget (Kubrin & Weitzer, 2009).  

Gemensamt får studierna resultat som påvisar att kvinnliga karaktärer är betydligt mer benägna att 

uppträda som sexuella objekt i musikvideor. Intressant är synvinkeln Moody (2011) applicerar i sin 

kvalitativa retoriska analys där hon undersöker hur manliga respektive kvinnliga rappare 

konstruerar uttrycket “independent woman”. Studien visar att manliga rappare inkluderar och 

fokuserar på hushållskunskaper så som matlagning och städning medan kvinnliga rappare lägger 

mer fokus på att beskriva deras sexuella kompetens som en viktig del av att vara “independent” 

(Moody, 2011).   

Som redovisats har objektifieringen och sexualiseringen av kvinnor en stor plats i hiphopen, ofta 

rotat i strippklubbskulturen. Att män visar godkännande av kvinnor och deras kroppar är något 

som är vanligt förekommande i hiphopmusikvideor och reproducerar en konsumtionskultur 

grundad i skeva maktförhållanden. En betydande slutsats i Hunters (2011) studie blir att 

konsumtion generellt är en stor del av hiphopmusiken (Hunter, 2011). 

 

3.2 Hiphopens kommersialisering  

Hunter (2011) konstaterar att människor skapar sina identiteter genom sina konsumtionsvanor. 

Detta bidrar i sin tur till att människor relaterar till varandra baserat på produkterna de äger. 

Inom hiphopkulturen förmedlas genusrelationer genom konsumtion av high-end 

designerprodukter så som kläder, skor, smycken och bilar (Hunter, 2011). Mohammed-baksh & 

Callison (2015) ser i sin kvantitativa innehållsanalys skillnader i antalet produkter och varumärken 

som nämns beroende på artistens kön. Låtar framförda av manliga artister hade ett betydligt 

högre antal nämnda märken än låtar av kvinnliga artister. Manliga artister nämnde märken och 

produkter i kategorierna fordon, alkohol, mode och underhållning medan kvinnliga artister 

nämnde fler märken och produkter inom resor- och underhållningskategorin (Mohammed-baksh 
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& Callison 2015). Även Conrad et al (2009) ser att materialism2 definierades som uttrycket för ens 

rikedom samtidigt som Hunter (2011) konstaterar att konsumtion i samband med framgång är en 

stor del av hiphopkulturen (Conrad et al. 2009; Hunter, 2011).  

Många låtar inom rap- och hiphopgenren fokuserar i hög grad på konsumtion som ett sätt för män 

och kvinnor att förhålla sig till varandra. Det är inte vem du är eller var du är, utan vad du köper 

(Hunter, 2011). Mohammed-baksh & Callison (2015) menar att manliga artister visar sin dominans 

och framgång genom sina texter eller musikvideor där de visar upp olika typer av produkter som 

antyder en hög levnadsstandard (Mohammed-baksh & Callison, 2015).  

Som redovisat i avsnitt 5.1 Objektifiering av kvinnor i populärkulturella musikvideor är 

strippklubbskulturen en stor del av hiphopgenren. Strippklubbskulturen bidrar inte enbart till en 

sexuell objektifiering av kvinnokroppen, utan även till en konsumtionskultur där män 

konsumerar kvinnor (Conrad et al. 2009; Mohammed-baksh & Callison 2015; Moody 2011; 

Hunter 2011).  

 

3.3 Feminism inom marknadsföring  

Hiphopen var från början ett sätt att sprida rådande samhällsintressen. I dagens samhälle är 

feminismen en omtalad fråga vilket har lett till att den applicerats på kommersialiseringen i form 

av exempelvis femvertising.  

Hunt (2017) undersöker femvertisings inflytande på representationen av kvinnor och dess relation 

till tredje vågens feminism. Femvertising går ut på att kommunikativt sprida feministisk ideologi 

genom olika visuella och lexikala val. Det framgår att användningen av femvertising är ett effektivt 

medel för att sprida den feministiska ideologin till en bred mottagargrupp samtidigt som den 

uppmuntrar till konsumtion. Detta skapar en spänning mellan två grunder med motstridande 

värderingar: kapitalism och feminism.  

Teoretiker inom medie- och kulturstudier menar att kapitalism och feminism är i strid med 

varandra och att:   

“Femvertising is a perfect example of how commodity feminism can water down a movement and manipulate 

those within it” (Hunt, 2017 s. 26) 

 
2 Med materialism avses här innehav av varor. 
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Hunt (2017) menar att den feministiska retoriken och de välgjorda reklamkampanjerna ger kvinnor 

en positiv inställning till att konsumera snarare än att se den dolda konsumtionskulturen som en 

distraktion från kampen om jämställdhet och politisk förändring. Commodity feminism är en term 

myntad av Robert Goldman (1992) som hänvisar till de olika sätt annonserer försöker:  

“..incorporate the cultural power and energy of feminism whilst simultaneously neutralizing or domesticating 

the force of its social/political critique” (Hunt, 2017 s. 23) 

Idag finns kampanjer initierade av företag som porträtterar bilden av en stark kvinna snarare än 

ett sexobjekt. Geanta ̆ (2018) nämner att många feministiska kampanjer i själva verket är ett medel 

för att sälja och inte nödvändigtvis representerar en allians med kampen för kvinnors rättigheter 

(Geanta ̆, 2018 s.137).  

 

3.4 Vad vår studie bidrar till  

Femvertising är ett relativt nytt begrepp som till större delen fokuserat på reklam. I vår studie vill 

vi applicera begreppet på populärkulturen och dess kommersialisering med inriktning på hiphop-

musikvideor. Kommersialisering har varit en del av musikbranschen länge, men i och med att 

femvertising har blivit ett omtalat begrepp, anser vi att det vore av intresse att applicera 

begreppet på musikbranschen, specifikt hiphop-genren. Tidigare studier har redovisat vad som är 

vanligt förekommande i musikvideor; objektifiering, sexualisering, strippklubbskultur, och 

konsumtion. Genom att applicera en multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) på ämnet vill vi 

finna underliggande värden och ideal som går att urskilja musikvideon.   

4. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen ligger till grund för analysen. Alla teorier som används flätas 

samman och jämförs på ett systematiskt sätt. Avslutningsvis redogörs hur teorierna tillämpas i 

studien.  

4.1 Populärkultur  

Populärkultur är något som konsumeras av en stor del av samhället och står som term för olika 

kulturprodukter inom områden som film, tv, radio, litteratur och musik. Termen innefattar den 

kultur som är populär hos allmänheten (Lindgren, 2014 s.17). 

Studiens definition av populärkultur har inspirerats av Lindgrens (2014) fyra förenklade 

stödpunkter:  
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“Populärkulturen är kommersiell: den står på ett eller annat sätt i förbindelse  med en 

marknad där ekonomiska överväganden görs och där kulturprodukter produceras och 

konsumeras.  

Populärkulturen är lättillgänglig: den bygger på ‘enkla’ framställningar av vardagsnära eller 

konventionella och väletablerade tecken och betydelser, vilket gör att en stor grupp 

människor lätt kan identifiera sig med dess innehåll.  

Populärkulturen är således inte intellektuellt krävande (den förutsätter inte förbindelser på 

samma sätt som exempelvis en operaföreställning) utan på ett eller annat sätt kopplad till 

rekreation och förströelse.  

Populärkulturen är folklig: den ‘ger folk vad folk vill ha’ och kan på så sätt sägas återspegla 

många människors önskningar och behov.“ (Lindgren, 2014 s. 46) 

Utifrån Lindgrens (2014) definition ser vi att populärkulturen är kommersiell och når ut till en bred 

publik. Eftersom hiphopen blivit en del av populärkulturen och når ut till en bred publik är det av 

intresse att undersöka vad som kommuniceras.  

4.2 Hiphopens kommersialisering  

Begreppet kommersiell har betydelsen affärsmässighet med syfte att tjäna och sträva efter 

ekonomisk vinst (Wadbring, 2012). Kommersialisering har funnits och använts i medievärlden 

länge. Begreppet innefattar implicit en process, vilket innebär att kommersialiseringen är något som 

pågår och ökar över tid (Walter, 2003).  

Allister (2003) diskuterar distinktionen mellan populärkultur och kommersialiseringskultur och får 

resultat i att dessa tydligt är sammanflätade. Allister (2003) studerar Duncomes (1997) ideer om 

fältet där han menar att populärkulturen är autentiskt populär medan kommersialiseringskulturen 

är skapad för att vara populär, då den är designad för att sälja. Det framgår också att 

kommersialiseringskulturen överlappar konsumtionskulturen då dessa till stor del går ut på att 

skapa en relation mellan konsument och annonsör. Populärkultur kommersialiseras genom 

produktplacering, sponsring samt genom att varumärken och produkter “promotas” av kända 

personer inom populärkulturen (Allister, 2003).  
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4.3 Feminism 

Feminism har till målsättning att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och 

verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Objektifieringen och 

sexualiseringen av kvinnor och deras kroppar är något som feminismen vill tillintetgöra. Inom 

feminismen talas det om olika vågor, den första, den andra och den tredje vågen feminism 

(Hedenus et.al. 2015).  

Den feministiska teoriutvecklingen inom samhällsvetenskapen har skett och vuxit fram i relation 

till kvinnors frigörelse och etablering i samhället. Teoriutvecklingen bygger på och drivs framåt 

parallellt med de aktuella samhällsfrågor som råder. Därmed kan feminism beskrivas i olika former 

av “vågor”. Den första vågen av feministisk rörelse började under senare hälften av 1800-talet och 

1900-talets första decennier. Här handlade det om kvinnans kamp för rösträtt, rätten till utbildning 

och ekonomisk självständighet. Den andra vågens feminism växte fram under 1960-talet. Under 1960-

talet rådde det formell och politisk jämställdhet men hemmets skötsel och barnens omsorg var 

något som fortfarande föll på kvinnan. Under den andra vågens feminism framkom även svart 

feminism, som växte fram genom kritiken av att feminismen inte tog upp rasfrågor, samtidigt som 

den antirasistiska rörelsen uteslöt frågor kring kön. Detta gjorde att svarta kvinnors bekymmer och 

upplevelser doldes (Hedenus et.al. 2015 s.30). Den tredje vågens kamp för feminismen, (1990-talet 

och framåt) tog åt sig av kritiken mot den andra vågen och arbetade för att allas röst skulle 

synliggöras (Hedenus et.al. 2015 s.31). Det som får tredje vågen att utmärka sig från de tidigare är 

att utövningen är mer individbaserad. Den feministiska rörelsen utgår inte i samma utsträckning 

ifrån en gemensam agenda utan utövas även på individnivå. I och med framväxten av internet 

används ofta sociala medier som en plattform för att sprida feministiska budskap (Sowards & 

Renegar, 2004).  

Inom feminismen finns olika inriktningar. Användning av feminism som teoretiskt utgångspunkt i 

studien utgår ifrån den feministiska föreställningen om att objektifiering och sexualisering av 

kvinnor bör förintas samt hur sexualitet kan ses som en positiv kraft i kampen om ett jämställt 

samhälle.  
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4.3.1 Sexpositiv feminism  

Inom tredje vågens feministiska rörelse har termen sexpositivism vuxit fram. Sexpositiv 

feministisk ideologi bygger på att framställa sexualiteten som en positiv kraft i strävandet efter ett 

jämställt samhälle. Sexpostiva feminister anser att den manliga hetronormativiteten lett till att 

bland annat kvinnans sexualietet, homo- och bisexualitet samt transsexualititet avisas och 

skambelagts. Detta är något den sexpositiva feminismen vill avskaffa. Sexpositivismen verkar 

även för att kvinnor ska äga sin sexualitet och kunna uppleva sex oberoende av mäns definitioner 

(Hopkins, 2002). 

Inom den sexpositivstika feminismen anses det acceptabelt att köpa och sälja sexuella tjänster och 

att det kan vara en nyttig del av samhället samt att kriminalisering av sexköp och koppleri kan göra 

mer skada än nytta (Hopkins, 2002).   

4.4 Objektifieringsteori 

Objektifieringsteorin antyder att det framförallt är kvinnor och dess kroppar som utsätts för ständig 

yttre värdering och granskning. Detta till följd av det sociokulturella sammanhang där den kvinnliga 

kroppen sexualiserats. Massmedia exponerar idealbilden av kroppar och kroppsattribut som skapar 

press att framställa den egna kroppen som sexig och attraktiv (Fredrickson och Roberts, 1997).  

Den kritiska värderingen tillsammans med den mediala idealbilden av kvinnokroppen kan driva till 

attityder hos betraktaren som kan leda till en “självobjektifiering”. Självobjektifieringen handlar om 

att den egna kroppen betraktas som ett objekt som är till för att behaga och få andras uppskattning 

(Fredrickson & Roberts, 1997).  

4.5 Male-gaze 

Till följd av att den kvinnliga kroppen objektifieras och sexualiserats har begreppet male-gaze (“den 

manliga blicken”) uppkommit. Begreppet används inom feministiska mediestudier och myntades 

av filmteoretikern Laura Mulvey (1975/1989) där utgångspunkten är att representationer som vi 

möter är anpassade för den manliga blicken. Detta gäller film i synnerlighet, men kan även 

appliceras på populärkulturell text där det framgår att män betraktar och kvinnor betraktas 

(Lindgren, 2014 s.174). Ser vi till reklamhistorien är det tydligt att objektifieringen och 

sexualiseringen av kvinnor i marknadsföring grundas i att sex säljer och att det främst är kvinnans 

kropp som har sexualiserats. Att det är kvinnan som betraktas och mannen som är betraktaren är 

rotat i den skeva könsmaktsordningen där kvinnan är underordnad mannen (Vandenbosch et 
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al.  2013). På så sätt kan male-gaze perspektivet användas i kommersialiseringssyfte då dess effekter 

säljer.  

Mulvey (1889) beskriver male-gaze som en process där kameran representerar publikens blick. 

Betraktaren tar rollen som den hetrosexuella mannen, oavsett om den är man eller kvinna. Male-

gaze kan beskrivas och utövas på tre olika nivåer:  

“..den manliga blicken som praktiseras av karaktärerna i en film; den manliga blicken som 

praktiseras av kameran (dvs regissörens blick); och den manliga blicken som övats av 

publikens medlemmar” (Hunt, 2017 s.19) 

Male-gaze framställer även ett visuellt uppenbart maktförhållande då män ofta riktar sin blick direkt 

in i kameran medan kvinnor vänder bort blicken (Hunt, 2017 s.21). Detta porträtterar den 

patriarkala maktordningen. Gamman och Marshment (1988) menar att när feminismen ingår i 

populärkulturen riskerar den att bli kraftlös. 

“Annonsörer är givetvis inte intresserade av att frigöra kvinnor - bara av att frigöra deras pengar. Så om 

feministiska idéer kan hjälpa till att sälja behåar eller tamponger så kommer de att övertas och neutraliseras 

av konsumtion” (Lindgren, 2014, s 175)  

Populärkulturen kan dock inte avvisas genom att hävda att den tjänar kapitalismen, då den också 

kan användas som en plattform för att ifrågasätta underliggande ideologier (Lindgren, 2014 s.175).  

4.6 Femvertising 

Kritiken mot male-gaze och objektifieringen av kvinnor har bidragit till uppkomsten av femvertising, 

som har för avsikt att förändra den skeva representation av kvinnan. Begreppet fick sitt ursprung 

från livsstils-webbplatsen SheKnows 2014. Begreppet växte fram under en “Advertising Week”  av en 

panel som diskuterade feminism och reklamkampanjer som ifrågasatt traditionella kvinnliga 

stereotyper inom reklam. Även om frigörandet av kvinnor har varit en del av reklambranschen sen 

1960-talet kan femvertising betraktas som något nytt, då den fokuserar på att bryta den kvinnliga 

stereotypen och porträtteringen som vanligtvis finns i dagens reklam (Åkerman et. al. 2017 s. 796).  

Reklamhistorien tyder på att kvinnor har objektifierats, sexualiserats och förenklats. Själva 

existensen av femvertisering utmanar detta genom att integrera mer naturliga, olika kvinnor sin 

helhet - inte bara ben eller en överkropp. Ofta ses kvinnlighet genom handlingar, eller mer exakt, 

en brist på dessa. Kvinnor enligt samhälleliga normer är tänkta att ta mindre plats både fysiskt och 

bildligt, att hålla armar och ben närmare kroppen (Hunt, 2017 s. 23). 
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En vanligt sätt att presentera kvinnor på i reklam är genom så kallad fragmentering som går ut på 

att endast visa delar av kvinnans kropp. Detta kan göra att kvinnan avhumaniseras. 

Fragmenteringen kan även bidra till att objektifierade kroppsdelar hos kvinnor hypersexualiseras. 

Det är inte ovanligt att annonsörer som har för avsikt att sälja skor visar fetisherande bilder av 

kvinnors ben filmade i slow-motion. Benen är en del av kvinnokroppen som kan bära på en sexuell 

antydan, och visas därför ur ett male-gaze perspektiv (se avsnitt 6.5 Male-gaze) (Hunt, 2017, s.18-19).  

 

4.7 Tillämpning av teori 

Den teoretiska referensramen bidrar till att förstå hiphopen som ett populärkulturellt fenomen 

inbäddat i en kommersialiseringslogik. I denna logik har feminismen används på ett annorlunda 

sätt än vad som ursprungligen var tänkt, det vill säga tagits ur sin kontext. Populärkultur som 

teori används eftersom materialet som analyseras ingår inom populärkulturen. Populärkulturen är 

kommersiell och konsumeras av en stor del av samhället och är därför utgångspunkt för analysen. 

För att få en bättre förståelse för hur hiphopen konkret påverkats av populärkulturens 

kommersialisering har denna process redovisats som en teoretisk utgångspunkt.  

För att kunna besvara studiens syfte har feministisk teori används i analysen. Då Cardi B ingår i 

den tredje vågens feminism där den sexpositiva feministiska teorin vuxit fram, har teorin används 

som ett komplement till den feministiska teorin. Inom den feministiska teorin är objektifieringen 

av kvinnor och dess kroppar i samhället något som anses problematiskt. Med inspiration av tidigare 

studier (se avsnitt 5.1 Objektifieringen av kvinnor i populärkulturella musikvideor) som använt 

objektifieringsteorin som en utgångspunkt för att analysera kvinnors roll i populärkulturella 

musikvideor har objektifieringsteorin applicerats på denna studie i fortsatt forskningssyfte. Male-

gaze perspektivet är ett begrepp inom feministiska mediestudier och ger studien förståelse över hur 

populärkulturella verk kan betraktas. För att urskilja relationen mellan feminism och 

kommersialisering har även femvertising används inom den teoretiska referensramen.  

 

5. Metod och material 

5.1 Metodens ursprung  

Den multimodala kritiska diskursanalysen (MCDA) har sin grund i den kritiska diskursanalysen 

(CDA) som är en lingvistiskt orienterad metod. Huvudfokuset inom CDA är att finna samband 

mellan diskurser och olika samhälleliga fenomen och ideologiska system, exempelvis 

maktstrukturer. De kommunikativa insatsen analyseras utifrån tre dimensioner: text (tal, skrift 



 
 
 

18 

och/eller bild), diskursiv praktik (produktion och konsumtion av texter) och social praktik 

(handling inom ramen för en verksamhet) (Richardson, 2007, s.37). Den multimodala kritiska 

diskursanalysen är en utvecklad form av CDA då den bland annat studerar konnotationer i 

visuella former.  

Diskurser uppstår när något konnoterar specifika och komplexa ideér om världen. Diskurser ses 

som skapande av verkligheten. Foucault (1977,1980) definierar dessa komplexa ideer som diskurser 

(Machin, s.12, 2007). I visuella kompositioner kan visuella och lexikala val användas för att 

konnotera specifika diskurser, och på så sätt, definiera verkligheten på ett specifikt sätt.  

Med inspiration från Machin (2007) definierar vi diskurser som följande; visuella och lexikala resurser 

som konnoterar specifika ideér och strukturer i samhället. Vi är medvetna om att dessa är sociokulturellt 

bundna och subjektiva. Analysarbetet kommer utgå från våra personliga tolkningar och 

erfarenheter (Eriksson & Göthlund, 2012 s. 44). Machin och Thornborrow (2003, 2006) studerar 

feministiska diskurser. Författarna visar hur Cosmopolitan, ett livsstilsmagasin för kvinnor, använde 

sig av den visuella representationen av kvinnor som sexuellt förföriska och i professionella 

arbetsplatser för att konnotera kvinnor som makthavare. Varje använt element valdes med 

intentionen att konnotera diskurser om kvinnor och makt. De valda visuella och lexikala resurserna 

hade möjligheten att förflytta mening från vissa feministiska diskurser, som att kvinnor har makt och 

är jämlikar med mannen (Machin, 2007 s.13). I bakgrund mot detta har vi fått inspiration till studiens 

definierade feministiska diskurser.  

Kritik  

Begreppet kritik är något som i stor utsträckning används inom forskning (Fuchs, 2011 s.11). 

Benämningen och användning av kritik, inom den kritiska diskursanalysen, försöker inte bara 

beskriva och förklara samhället utan också i vissa fall även ändra på det. CDA fokuserar på hur 

saker och ting reproducerar, upprätthåller och legitimerar vissa maktförhållanden och gruppers 

intressen (Wodak & Meyer, 2015 s.6). Användningen och betydelsen av kritik i denna studie 

grundas i att avslöja underliggande maktstrukturer och ideologier. I denna studie behandlar 

begreppet kritik, kritik mot kapitalismen och den kommersiella feminismen. Vi utgår ifrån att alla 

visuella och lexikala val är ideologiska och att det finns ett samband mellan språk och tanke, det 

vill säga, inga väl är “slumpmässiga”.  
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5.2  MCDA  

Kombinationen av visuella och lexikala resurser skapar ett visuellt språk som kan analyseras med 

en multimodal diskursanalys (MCDA). I en kommunikativ insats skapas mening genom visuella 

och lexikala val. En multimodal analys har för avsikt att finna hur dessa samspelar med varandra 

och skapar en viss effekt (Machin, 2007).  

I bakgrund till studiens syfte och material ses den multimodala kritiska diskursanalysen som 

lämplig metod att applicera. Den multimodala kritiska diskursanalysen som metod bidrar till en 

ökad medvetenhet om hur visuella och lexikala resurser skapar och upprätthåller olika diskurser i 

medier. Metoden passar denna studie då den fokuserar på sociala problem samt lägger fokus på 

visuella och lexikala resurser, attityder och ideologier. Det är viktigt att komma ihåg att diskurser 

skapas av kulturer över tid. Dessa förankrade associationer kan upplevas som neutrala men detta 

stämmer inte då de är tids- och kulturellt bundna och därmed inte objektivt bestämda (Machin, s. 

21-22, 2007). 

5.2.1  Tillvägagångssätt 

Med inspiration av Machins (2007) MCDA-metod har vi urskiljt analysbegrepp som vi ser vara 

relevanta för studien.  

För att analysera materialet används analysbegreppen settings, participants, poses, objects och photographic 

style (Machin, 2007, s.27). Dessa begrepp hjälper oss att gå djupare in i vad materialet konnoterar 

och hjälper till att urskilja dolda diskurser i analysen. För att analysen ska ske på ett systematiskt 

och strukturerat sätt kommer resultatet delas upp utefter de miljöer (settings) som skildras i 

musikvideon. Dessa benämner vi som världsrum, utställningsrum, valv/bank, pianoscen, strippklubb och 

blått sovrum. Dessa benämningar har konstruerats utifrån våra egna konnotationer av de olika 

miljöerna och dess aspekter. Detta ansåg vi var det mest systematiskt effektiva sättet att redovisa 

resultatet på.  

Inom dessa ramar analyseras och diskuteras begreppen participants, poses, objects och photographic style 

med bakgrund mot syfte och frågeställningar.  

 

Settings  

Settings handlar om vad den miljö som materialet utspelar sig i konnoterar.  

En aspekt som kan analyseras inom settings är dekontextualisering. Dekontextualisering kan 

användas som ett kommunikativt medel för att skapa effekten av att delar av verkligheten inte 
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existerar. Dekontextualisering ger mening till sådant som inte stämmer överens med verkligheten 

och kan ha samma effekt som en saga. Sagor förmedlar tidigt att handlingen inte kan appliceras på 

verkligheten. Detta bidrar till andra regler gäller och att vardagsproblem inte finns (Machin, 2007, 

s.36).  

 

Participants  

Participants handlar om de aktörerna som presenteras i materialet och vad dessa konnoterar. Här 

konnoteras de demografiska faktorer hos aktörerna, det vill säga ålder, kön etc (Machin, 2007, 

s.36).  

Poses 

Poses handlar om hur de sociala aktörerna i materialet agerar, rör sig och poserar (Machin, 2007, 

s.27).  

Objects  

Object handlar om att analysera de objekt som presenteras i materialet. Det vill säga vad objektet 

konnoterar och har för mening. Ofta är närvaron av ett visst föremål/objekt och deras bindande 

krafter så givet att det är svårt att tänka på ett visst sammanhang utan dem (Machin, 2007, s.31).  

Photographic style 

Photographic style handlar om hur en bild är fångad ur ett fotografiskt perspektiv. Tekniska 

aspekter såsom framing, positioning, distance, lightning och focus analyseras (Machin, 2007, s.28).  

 

5.2.2 Konnotation och denotation  
Inom studien används de två betydande termerna denotation och konnotation. Genom dessa termer 

identifieras och tolkas materialet utifrån dess olika kontexter.  

Denotation är den första nivån och innefattar en beskrivning av det tänkta materialet och vad det 

föreställer. Inom denotationen analyseras inga underliggande faktorer, utan denotationen är 

uppenbar och odiskutabel (Bengtsson, 2017 s. 141). Den andra nivån, konnotation, fokuserar på 

materialets djupare symbolik. Här diskuteras de associationer som materialet ger upphov till 

(Eriksson & Göthlund, 2012 s. 44). Genom konnotation blir analysen och diskussionen mer 

fördjupad då den fokuserar på att lyfta fram underliggande faktorer (Bengtsson, 2017 s. 44). 
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5.3 Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet  

Kvale (1997) diskuterar validitet, reliabilitet och generaliserbarhet som något forskare inom 

kvalitativ forskning ofta utesluter då de menar att kvalitativa studier inte kan vara tillförlitliga eller 

generaliseringsbara då resultaten kan uppstått från ledande frågor och i det hela stora bygger på 

forskarens egna subjektiva tolkningar (Kvale, 1997) (Ekstro ̈m & Larsson, 2010, s. 58).  

I en kvalitativ forskningsmetod används olika urval av begrepp och insamlingstekniker för att nå 

ett resultat. Validitet och reliabilitet handlar om att de material som använts i undersökningen 

samlats in och bearbetats på ett hederligt och systematiskt sätt. Dock existerar en oenighet kring 

hur validitet och reliabilitet ska appliceras inom den kvalitativa forskningsmetoden. Detta då 

begreppen i stor grad handlar om mätning, något som är mer betydande inom en kvantitativ studie 

(Bryman, 2011, s. 351). Den kvalitativa forskningen strävar dock alltid efter att styrka forskningens 

vetenskaplighet. Detta görs då genom att använda begreppen giltighet och tillförlitlighet. Giltighet 

inneba ̈r att argumenten som anva ̈nds ska vara relevanta fo ̈r den pa ̊ga ̊ende forskningen och att 

argumentet a ̈r giltigt om det har med saken att go ̈ra. Tillfo ̈rlitligheten handlar om huruvida de 

uppgifter som anges i forskningen a ̈r riktiga och huruvida forskningen utfo ̈rts pa ̊ ett korrekt sa ̈tt. 

Transparens skapas när fakta och utföranden i studien redovisas (Ekstro ̈m & Larsson, 2010, s. 14).  

Studiens giltighet stärks av tidigare forskning och teorier som redovisats. Dessa är lämpliga utifrån 

vad studien vill mäta och ligger till grund för analysens argument. I studien har alla val som gjorts 

argumenterat och redovisats för, inga val har varit slumpmässiga utan strategiskt utvalda för att 

stärka giltigheten. Studien är giltig utifrån ett medie- och kommunikationsperspektiv då den 

exemplifierar hur feminism kan användas i kommersialiseringssyfte och vad det kan ge för 

konsekvenser.  

 

Studiens tillförlitlighet stärks av att metod och tillvägagångssätt redovisats på ett transparent och 

systematiskt sätt. Samtidigt har alla konnotationer baseras på våra egna tolkningar utifrån våra egna 

erfarenheter. Bedömningen kan därmed aldrig bli felfri, eftersom det inte råder en objektiv sanning 

om hur vi ser på kunskap. Enstaka mätningar gör att studien kan bli mer sårbar och därmed 

ifrågasätts tillförlitligheten. Detta eftersom det inte går att få exakt samma resultat ifall någon annan 

vill göra exakt samma studie. Däremot stärks tillförlitligheten av redovisningen av konkreta 

exempel och bedömningsanvisningar i studien.  

 

Studiens generaliserbarhet är låg då den endast exemplifierar ett fenomen, materialet består av 

endast en musikvideo. Urvalet är inte slumpmässigt och resultatet kan därför inte generaliseras. 
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Generaliserbarheten skulle kunna förstärkas med hjälp av ett bredare analysmaterial. Däremot 

stärks generaliserbarheten då studiens tidigare forskning analyserat fler än bara en musikvideo.  

 

5.4 Material  

Studiens kvalitativa analys kommer undersöka artisten Cardi B’s singel “Money” från 2018. Det 

valda materialet har valts strategiskt i anledning av att artisten uttryckt sig vara feminist, vilket ger 

stöd till syftet med studien. Strategiskt urval är inte slumpmässigt, utan används inom kvalitativa 

undersökningar för att få en djupare förståelse och kunskap kring ett specifikt ämne eller 

material. Därmed är det forskaren själv som bestämmer urvalet. Artisten ingår i dagens 

populärkultur och därmed kommersialiseringskulturen i sig. I och med att studien är av litet 

omfång, hade ett slumpmässigt urval inte varit lika effektivt då studien avser att exemplifiera ett 

konkret fenomen.  

Artistens musikvideo till “Money” har publicerats på artistens egna Youtube-kanal. Videon hade 

premiär 21 december 2018 och har mer än 94 miljoner visningar (Youtube, 2019). Låttexten har 

hämtats från hemsidan Genius.com. Genius grundades 2009 och är ett företag som drivs av både ett 

kreativt team och artisterna själva. Genius började som en plattform för att kommentera 

nytänkande raptexter, därav ursprungsnamnet “Rap Genius” (Genius, 2019).  

6. Resultatredovisning och analys 

Här presenteras och analyseras materialet och de feministiska diskurserna som går att urskilja, 

samt hur de förhåller sig till kommersialiseringen. Resultatet ställs i relation till tidigare forskning 

och studiens teoretiska referensram. För att analysen ska ske på ett systematiskt och strukturerat 

sätt kommer resultatet delas upp utefter de miljöer som skildras i musikvideon. Benämningen av 

dessa konstrueras utifrån våra egna konnotationer av miljöernas aspekter och är följande: 

världsrum, utställningsrum, valv/bank, pianoscen, strippklubb och blått sovrum.  

6.1 Världsrum  
Världsrummet presenteras i början av musikvideon genom att två dubbeldörrar öppnas [00:01] 

där vi möts av en kvinnlig dansare som snurrar på en osynlig strippstång i mitten av rummet. 

Samma bild avslutar även musikvideon då kameran backar och dörrarna stängs.  
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Rummet är av äldre karaktär med stuckatur, kristallkrona och rokokomöbler.

 

(se bild 1) 

Rummets attribut och objekt konnoterar överklass och rikedom. I världsrummet passar inte 

dansaren in i kontexten, vilket kan ses som en dekontextualisering (Machin, 2007). Detta skapar 

en effekt av att det vi ser inte tillhör eller stämmer överens med verkligheten. Eftersom 

strippstången är genomskinlig bekräftas känslan av att den inte hör hemma i kontexten.   

Vidare in i musikvideon [00:15] presenteras Cardi B och tolv unga kvinnor som står och poserar i 

avklädda kostymliknande utstyrslar med tillhörande fascinators.  

  

(se bild 2) 

Stylingen är inspirerad av Thierry Mugler’s Playboy-fotografering “Sex Couture” från 1999 (se 

bilaga 1). Dessa aktörer återkommer genomgående i musikvideon. I och med att stylingen är 

inspirerad av en Playboy-fotografering konnoterar det att kvinnorna är där för mannens skull. 

Inom feministiska mediestudier finns begreppet “male gaze” som antyder att kameran sätter 
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betraktaren i rollen som den heterosexuella mannen (Hunt, 2017). Detta koncept kan appliceras 

på hur kvinnorna i videon är representerade. Konnotationen av strippklubbsdansare och 

eskortflickor ges tidigt och sekvenser där kvinnors kroppar fragmenteras dyker upp. 

Fragmentering bidrar till hypersexualiseringen och objektifieringen av kvinnokroppen vilket kan 

diskuteras ge motsatt effekt mot vad den feministiska kampen strävar efter (Hunt, 2017).  

De kvinnliga aktörerna kostymliknande utstyrslar och stora fascinators vilket vid första anblick 

konnoterar diskurser kring kvinnor och makt. Dessa visuella resurser förflyttar mening från de 

feministiska diskurserna. Det vill säga att kvinnor har makt och är jämlika med mannen.  

Vid närmare anblick kan resurserna ses ha motsatt effekt. De kostymliknande utstyrslarna är väldigt 

avklädda och anspelar på sexualisering. Aktörerna vänder bort blicken när kameran närmar sig och 

döljer sina ansikten med hjälp av fascinatorn. 

 

 

(se bild 3) 

Detta får en avhumaniserande effekt och går hand i hand med fragmenteringens effekter. Scen 

[00:10] är ett exempel på hur aktörerna avhumaniseras och fragmenteras då deras ansikten döljs 

och endast deras kroppar syns.  

Samtidigt som de unga kvinnorna presenteras dekorativt och fragmenterande introduceras Cardi 

[00:15] på ett sätt som konnoterar makt (Aubrey & Frisby, 2011; Hunt, 2017). Scenen är filmad i 

så kallat “grodperspektiv”, där kameran riktas underifrån och ger en känsla av att betraktaren ser 

upp till aktören. Denna fotografiska stil är ett vanligt sätt att förstärka maktpositioner. Genom att 

filma aktören nerifrån och upp upplevs den ha större dominans i förhållande till betraktaren 

(Jarlbro, 2013, s 68)  
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(se bild 4) 

 

6.2 Utställningsrum  
[0:21] presenteras det vi väljer att kalla utställningsrum. I mitten av rummet poserar Cardi inglasad på 

en piedestal klädd i en bodysuit gjord av guldklockor med matchande huvudbonad. 

 

(se bild 5) 

Runt om i rummet står skyltdockor klädda i artistens tidigare utstyrslar vilket bekräftas i låttexten 

“Ten different looks and my looks all kill”.  

Rummet har samma karaktär som det tidigare avsnittet världsrum och är upplyst med kristallkrona 

och lampetter. I utställningsrummet presenteras även andra aktörer, i rollen som betraktare. 

Aktörerna är av varierande ålder och kön, dock är majoriteten par i övre medelåldern. Aktörerna 

är klädda i frack, finklänning och stora smycken vilket konnoterar överklass och rikedom. 
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(se bild 6) 

Då aktörerna betraktar och omger Cardi ger detta konnotationen av en “utställning” där artisten 

framställs som ett utställningsobjekt.  

 

Den feministiska diskurs som kan gå att urskilja i denna scen är “kvinnors kamp mot sexualisering 

och objektifiering”. Objektifieringsteorin antyder att det är framförallt kvinnor och dess kroppar 

som utsätts för ständig yttre värdering och granskning (Fredrickson och Roberts, 1997). 

Reklamhistorien tyder på att kvinnor har objektifierats, sexualiserats, förenklats och tagits bort från 

deras mänsklighet (Vandenbosch et al. 2013). Cardi framträder här som ett utställningsobjekt vilket 

kan tolkas vara avhumaniserande. I kombination med skyltdockorna som omger henne förstärks 

konnotationen av att hon är ett objekt.  

Det framgår tydligt att Cardi inte har tillräckligt med plats inuti glaskuben för att kunna röra sig 

bekvämt.  
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(se bild 7) 

Kvinnor enligt samhälleliga normer är tänkta att ta mindre plats både fysiskt och bildligt, att hålla 

armar och ben närmare kroppen (Hunt, 2017 s. 23). I kombination med tillhörande låttext: “I gotta 

fly, I need a jet, shit I need room for my legs” stärks budskapet att kvinnor inte får ta plats.  

Cardi’s framträdande kan å andra sidan diskuteras vara självobjektifierande och därmed främja 

sexualiseringen och objektifieringen av kvinnor (Fredrickson & Roberts, 1997). Genom att Cardi 

uppträder på ett sexuellt sätt, med avklädd utstyrsel och provokativ dans, tillfredsställer hon så 

kallade “male gaze”. Stereotypen att kvinnan är underordnad mannen och finns där för att 

tillfredsställa honom upprätthålls. I videon framställs Cardi som ett objekt och kan därmed 

reproducera objektifieringskulturen. 

 

6.3 Valv/Bank 
Cardi presenteras först inuti ett bankvalv [0:33] iklädd en juvel-täckt bikini där stylingen är 

inspirerad av Lil’Kims klädsel från MTV Video Music Awards från 1997 (se bilaga 2). 

 

(se bild 8) 

Detta konnoterar att hon porträtterar värdet av pengar i ett valv; Cardi är ett pris och hon är värd 

mycket pengar. Inuti valvet poserar och rör sig artisten sexuellt vilket ur feministisk synpunkt kan 

ses som sexpositivt. Cardi ingår i tredje vågens feminism, där sexpositiv feministisk ideologi träder 

fram. Ideologin bygger på att framställa sexualiteten som en positiv kraft i strävandet efter ett 

jämställt samhälle (Hopkins, 2002). Däremot kan denna scen även ge motstridande effekter då den 

kan ses reproducera objektifieringen och sexualiseringen av kvinnokroppen.  
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Bankmiljön presenteras [00:30] genom en fragmenterad bild av en ung kvinnas bakdel. Kvinnan 

bär strumpebandshållare, stay-ups, handskar och kavaj samt en portfölj.  

 

(se bild 9) 

Som tidigare miljöer; världsrum och utställningsrum, är även banken av äldre karaktär. Aktörerna (de 

unga kvinnorna) står på rad och lämnar in stora sedelbuntar in till bankluckor. Pengarna förflyttas 

sedan vidare till ett mörkt rum, upplyst med röd belysning. Där sitter det äldre vita män i skjorta, 

slips, väst och grön pokerhatt och räknar pengarna.  

 

(se bild 10) 

I följande scen står en ung kvinna på ett bord i mitten av banksalen och skjuter ut sedlar ur en 

“pengarskjutande pistol”. Runt om henne står fyra andra kvinnor med portföljer. Kvinnan som 
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som skjuter ut sedlar filmas från olika synvinklar, men majoriteten av scenerna är filmades 

underifrån. Som tidigare nämnt konnoterar detta makt och dominans.  

 

(se bild 11) 

 

Scenerna visar dock återigen på hur kvinnorna fragmenteras, ett tydligt exempel ser vi [00:54]. Här 

syns inte deras ansikten utan endast deras avklädda bakdelar.  

 

(se bild 12) 

Den feministiska diskurs som skulle kunna urskiljas här är “kvinnan är självständig och tjänar sina 

egna pengar”. Detta kan konnoteras genom att kvinnorna bär på portföljer och sedelbuntar som 

de lämnar in. Då kvinnorna är klädda i kostymliknande utstyrslar konnoterar det även business 
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(Machin, 2007, s 13). Tillsammans med scenen där en av kvinnorna skjuter ut pengar och den 

tillhörande texten “Bustin' out the roof” konnoterar detta makt och självständighet. Enligt Urban 

Dictionary är “Bustin' out” slang för:  

“...had enough of this bullshit, and decides to bust out. When one busts out, he generally displayed a marked 

disregard for the concerns of others and simply takes what he wants”. (UrbanDictionary, 2010) 

När pengarna sedan förflyttas från kvinnorna till männen i det andra rummet skapas en ambivalens. 

Då de lättklädda unga kvinnorna lämnar in sina sedelbuntar till de äldre männen skapas 

konnotationen av strippklubbskulturen. 

 

(se bild 13) 

Detta ger konnotationen av att männen har rollen som “pimps” till kvinnorna. Närvaron av 

strippklubbskulturen är relativt vanlig inom hiphop-musikvideor och reproducerar objektifieringen 

av kvinnokroppen (Hunter, 2011). Konnotationen av strippklubbskulturen stärks ytterligare 

genom tillörande låttext:  

“....You get a little bag and take it to the store (Store, money) 

Get a little cash (Money) 

You shake it real fast, you get a little more (Money)...” 

“A bag” är slang för stor mängd sedlar (Urban Dictionary, 2018) samtidigt som “store” är en plats 

där något säljs. “...shake it real fast, you get a little more…” anspelar på ett utbyte; ju mer du skakar på 

rumpan, desto mer pengar får du. Strippklubbskulturen bidrar inte enbart till en sexuell 

objektifiering av kvinnokroppen, utan även till en konsumtionskultur där männen konsumerar 
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kvinnor (Hunter, 2011). Ambivalensen i detta ligger i den sexpositivistiska feminismens syn på 

nyttjande av sexuella tjänster mot betalning, där det anses vara acceptabelt. Den sexpositivistiska 

feminismen anser att det kan vara en nyttig del av samhället och att kriminalisering av sexköp och 

koppleri gör mer skada än nytta (Hopkins, 2002).   

6.4 Pianoscen 
Den scen som skiljer mest från de övriga scenerna, i avseende till miljö och innehåll är den del vi 

valt att kalla för pianoscenen [1:29]. Låten pausas och i bakgrunden hörs ett lugnt susande blåsljud, 

vilket är en stor kontrast från musikens hårda beat. Kameran närmar sig Cardi bakifrån som sitter 

naken vid ett vitt piano. Hon sitter i ett vitt, ljust utrymme, med svajande vita skynken. 

 

(se bild 14) 

Scenen kan ses som en dekontextualisering då effekten av att delar av verkligheten inte existerar 

skapas (Machin, 2007). Några sekunder in i scenen startar musiken igen genom att Cardi tar ett 

ackord på pianot.  

Scenen visar även tecken på konsumtionskultur [3:11] genom tydlig produktplacering.  
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(se bild 15) 

Produktplacering förkroppsligas genom Cardis användande av hörlurar av märket “Beats”. 

 

Konsumtionskulturen är en stor del av kommersialiseringen och har blivit en betydande del av 

hiphopkulturen (Hunter, 2011). Populärkultur kommersialiseras genom produktplacering, 

sponsring och genom att varumärken och produkter “promotas” av kända personer inom 

populärkulturen (Allister, 2003).  

 

6.5 Strippklubb 
Strippklubbskulturen är en stor del av hiphop-genren och förekommer ofta i musikvideor. [1:43] 

presenteras den miljö vi valt att kalla för strippklubb. Strippklubbsmiljön skildrar flera olika typer av 

uppträdanden och scentyper. Först möts vi av en stor rund scen, där en dansare i juveltäckt body 

med täckt ansikte dansar kring en strippstång. 
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(se bild 16) 

Dansarens täcka ansikte skapar effekten och konnotationen av att kvinnan avhumaniseras och 

hypersexualiseras. Runt om scenen sitter Cardi och de unga kvinnorna från föregående miljöer 

(världsrum och valv/bank) och kastar pengar på dansaren medan de dricker dyr champagne (Armand 

de Brignac, med ett värde på över 45.000 svenska kronor) (Systembolaget, 2019).  

 

(se bild 17). 

Aspekten ger konnotationen av uppmuntran och women empowerment. Precis som i de tidigare 

miljöerna bär de unga kvinnorna en kostymliknande utstyrsel med stora fascinators. Klädseln 

konnoterar business, överklass och rikedom vilket även stärks av den dyra champagneflaskan.  

Ser man till hur strippklubbskulturen vanligtvis porträtteras är det oftast rika, medelåldersmän som 

är strippklubbens klientel. Detta baseras på och reproducerar en statuskategorisering där kvinnor 

ses ha lägre status än männen och bidrar därmed till objektifieringen av kvinnor. I hiphop-

musikvideor är det ofta män som visar godkännande för kvinnors kroppar och/eller deras dans 

genom att kasta pengar på dem (Hunters, 2011). I musikvideons strippklubbsmiljö presenteras 

dock inga män utan klientelen är endast kvinnor. Det intressanta är att kvinnorna ger samma 

konnotationer som om den typiska manliga strippklubbsklientellen; överklass och makt. 

Kombinationen av att det finns en avhumaniserad dansare och en överklasspublik konnoterar ett 

skevt maktförhållande. Trots att strippklubbskulturen är rotad i en skev könsmaktsordning, ser den 

sexpositiva feminismen framställningen av sexualitet som något positivt. Ur den sexpositiva 

femnismens synsätt kan aspekter i strippklubbsmiljön ses som feminististiska diskurser. Den 

feministiska diskursen stärks även av den fotografiska stil miljön är filmad på. Kvinnorna som 

dansar är filmade underifrån vilket som tidigare nämnt ger konnotationen av makt över betraktaren. 

Samtidigt gör objektifieringen och sexualiseringen av dansarna att male-gaze tillfredsställs. 
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I en annan sekvens inom samma miljö porträtteras Cardi själv på scenen, dansandes i en avklädd 

utstyrsel. Ovanför scenen kan texten “Fashion Nova” tydas. Fashion Nova3 är ett klädföretag som 

tidigare gjort samarbeten tillsammans med artisten. Detta är ett tydligt exempel på strategisk 

marknadsföring genom produktplacering . 

En intressant parallell till det skeva maktförhållandet som går att konnotera finns i låttexten till 

låten. Inom hiphop används ofta ord som “bitches” och “hoes” för att beskriva kvinnor och ord 

som “pimps” och “hustlers” för att beskriva män vilket är rotat i strippklubbskulturen (Hunter, 

2011). Trots det att texten inte nämner orden  “pimps” och “hustlers” explicit, kan vi implicit tyda 

denna konnotation genom den visuella semiotiska resurserna (se bild 10 och avsnitt valv/bank). 

Kvinnliga rappare kan använda sig av ord som varit nedvärderande mot kvinnor och ge dem en ny 

mening. Antingen för att ge orden en mer accepterad beskrivning av sig själva eller som ett 

nedvärderande uttryck gentemot andra kvinnor. Exempel på när Cardi använder ordet “Bitch” i 

positiv bemärkelse ser vi vara i följande rader;  

 

“...Look, my bitches all bad...”  

“... Cold ass bitch, I give broads chills…” 

“...All a bad bitch need is the (Money)...” 

 

I dessa tre meningar hyllar artisten kvinnor som starka på olika plan; i plural, singular och 

universellt. Exempel på när Cardi använder ordet “Bitch” i nedvärderande och negativ bemärkelse 

ser vi vara i följande rader;  

 

“...All y'all bitches in trouble…” 

“...Let a bitch try me, boom…” 

“...Bitch, I will pop at your pops…” 

 

I dessa tre meningar är artistens ordval och ton offensiv. Till skillnad från tidigare textrader där 

hon benämner kvinnor runt om henne i positiv bemärkelse, benämner hon här andra kvinnor som 

potentiella hot och fiender. Den negativa bemärkelsen av “bitches” används nästan enbart i relation 

 
3 Fashion Nova är ett klädföretag baserat i USA, Los Angeles; fashionnova.com 
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till maktförhållanden och ifall någon skulle utmana hennes maktposition. Cardi uttrycker att hon 

är en; 

 

“...Cold ass bitch, I give broads chills…” 

 

Ordet broad är slang för kvinna (Urban Dictionary, 2005) vilket gör att meningen ger oss 

konnotationen av att Cardi är en kvinna man skall se upp till och inte våga bråka med. Samtidigt 

som artisten hyllar kvinnor runt om henne, vill hon ändå förmedla att ingen kan vara bättre än hon 

själv.  

 

6.6 Blått sovrum 
[2:34] presenteras den miljö vi valt att kalla för blått sovrum. Miljön presenteras enbart i tre sekvenser 

där Cardi står och ammar i ett blått sovrum av samma karaktär som de tidigare miljöerna; världsrum, 

utställningsrum och valv/bank. Artisten bär en lång svart couture-klänning, gjord för amning.  

 

(se bild 18). 

Som andra scener där Cardi presenteras är hon filmad underifrån vilket ger en känsla av dominans 

och makt över betraktaren.  

I denna scen kan den feministiska diskursen “arbetande mammor” urskiljas. En stor del av den 

feministiska kampen har växt fram ur ojämlika maktförhållanden i hemmet. Under andra vågens 

feminism tog denna fråga allt mer plats i den politiska debatten. Hemmet skötsel och barnens 

omsorg var något som föll på kvinnan (Hedenus et.al. 2015). Cardi visar på att detta inte är en 

självklarhet i dagens samhälle. Genomgående i musikvideon framgår det att karriär, pengar och 

framgång är något av hög prioritet för artisten. I miljön blått sovrum visar artisten dock att hon även 
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balanserar sin roll som mamma med sin karriär. I följande textrader nämner hon balansen mellan 

dessa två;  

“...I got a baby, I need some money…” 

“...Baby mommy with the clip…” 

“...But nothing in this world that I like more than Kulture...”  

 

Kulture, är namnet på Cardi B’s dotter, vilket förstärker konnotationen av den feministiska diskursen 

“arbetande mammor”.  

7. Slutsatser och diskussion  

Som redovisat i resultatet (avsnitt 6. resultatredovisning och analys) finns det en ambivalens mellan 

feministiska diskurser och kommersialisering i musikvideon till “Money”. Utifrån ett feministiskt 

perspektiv belyser musikvideon feministiska frågor och problem. De kvinnliga huvudaktörerna i 

videon representerar bland annat makt, kraft och självständighet. Konkreta feministiska diskurser 

som urskiljs är “kvinnor och makt”, “arbetande mammor”, “kvinnan är självständig och tjänar sina 

egna pengar” och “kvinnors kamp mot sexualisering och objektifiering”.  

Något som växt fram på senare tid, genom tredje vågens feminism, är sexpositivism som står för 

att sexualiteten är en positiv kraft i kampen för jämställdhet. Ur ett feministiskt perspektiv kan 

videon ses bygga på en sexpositivistisk ideologi.  

Samtidigt som musikvideon tillfredsställer den feministiska publiken och dess diskurser ingår den 

i populärkulturen som har en kommersialiseringsgrund. Detta skapar en ambivalens då 

kommersialiseringskulturen har sina rötter i kapitalism, ett samhällssystem som har motstridande 

grundvärderingar gentemot feminismen.  

Vi lever idag i ett kapitalistisk samhälle som går ut på att skapa vinster genom att sälja och köpa. 

För att feminismen ska kunna spridas måste den anpassa sig till kapitalismens “spelregler”. I 

resultatredovisningen framgår det tydligt att vissa visuella och lexikala val i videon reproducerar 

värderingar som går emot feministisk ideologi då exempelvis male-gaze säljer. Samtidigt som vi kan 

urskilja feministiska diskurser, kan vi som nämnt ovan även se motstridande diskurser i samma 

scener och miljöer. Många scener som ur feministiskt perspektiv kan ses som sexpositiva och women 

empowering kan även reproducera sexualiseringen och objektifieringen av kvinnor. När feminismen 

tvingas bli en del utav kapitalismen finns det stor risk till att den tillslut blir kraftlös. Det handlar 
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inte om att sprida de feministiska budskapen vidare, utan generera en positiv inställning till 

konsumtion. Den feministiska ideologin övertas och neutraliseras av konsumtion (Gamma och 

Marshment, 1988). På samma sätt som när hiphopen till följd av kommersialiseringen förlorade 

sina grunder i att föra marginaliserade gruppers röst framåt, kan det argumenteras för att 

kommersialiseringen även gjort att feminismen tagits ur sin kontext och därmed inte 

kommunicerats i rätt syfte.   

I musikvideon till “Money” används feministiska diskurser samtidigt som male-gaze tillfredsställs. 

Det är inte självklart att de feministiska diskurserna som presenteras i musikvideon gör skillnad för 

den feministiska rörelsen, då de visuella och lexikala resurserna endast förflyttar mening från den 

feministiska ideologin i syfte till att gynna kommersialiseringen och därigenom kapitalismen. 

Kommersialiseringsyftet stärks ytterligare av den strategiska användandet av produktplacering. I 

samband med detta kan mottagare betraktas som konsumenter snarare än medborgare, vilket kan 

ses anknyta till kapitalistisk logik.  

Resultatredovisningen visar oss att musikvideon till “Money” kan tillfredsställa två motstridande 

grunder; den feministiska och den kapitalistiska. Oavsett vilka värderingar betraktaren besitter så 

kan musikvideon upplevas “positivt”. De feministiska diskurser som används i musikvideon kan 

ur ett kritiskt perspektiv ses tas ifrån sin kontext i kommersialiseringssyfte. Musikvideon 

reproducerar alla de aspekter som feminismen vill tillintetgöra, vilket gör att de feministiska 

diskursernas reliabilitet kan ifrågasättas.  

Den feministiska publiken må tillfredsställas, men gynnas den feministiska kampen? Den 

feministiska ideologin har som målsättning att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter, något som kapitalismen inte bygger på. Det primära målet med kapitalismen är att 

utöka det egna kapitalet. Kapitalismen är inte rättvis i sin maktfördelning, något som feminismen 

strävar efter. Eftersom musikindustrin frodas av en kommersiell grund är det kapitalismen som 

gynnas av dess vinster. Även om det är feministisk ideologi som kommuniceras är det kapitalismen 

som gynnas.  

 

7.1 Vidare forskning 

För att erhålla bredare kunskap kring ämnet vore det av intresse att applicera fler metoder på 

forskningsproblemet. Studien har ett litet omfång och har behövt avgränsas. Som nämnt i avsnitt 

5.3 Giltighet, tillförlitlighet och transparens kan kvalitativ forskning uppstå från ledande frågor och 

studien kan bygga på forskarens egna subjektiva tolkningar. I bakgrund mot detta vore det 
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intressant att applicera en kvantitativ metod på ämnet, exempelvis enkätundersökning. Detta för 

att lämna utrymme för fler tolkningar och lägga fokus på publikens uppfattningar snarare än 

artistens intentioner eller författarens erfarenheter. Då den utförda studien endast exemplifierar 

ett fenomen, en musikvideo från en specifik artist, hade det varit av intresse att även bredda 

urvalet, vilket hade stärkt generaliserbarheten (Bryman 2012).   

Det hade även varit av intresse att inkludera fler genrer inom musikbranschen i forskningsämnet. 

Det vill säga, har pop, rock, soul, edm, country, hiphop m.fl samma tendenser till att upprätthålla 

sexualiseringen och objektifieringen av kvinnor samtidigt som feministiska diskurser går att 

urskilja. En kvantitativ innehållsanalys hade varit fördelaktig i detta fall då den på ett systematiskt 

sätt analyserar ett brett material genom hur ofta eller hur frekvent olika kategorier förekommer 

(Ekstro ̈m & Larsson, 2010). 
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