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Abstract		
 
Titel: ”Miley What’s Good?” En hiphopfeministisk diskursanalys av motstånd, femininitet, 

ras och sexualitet 

Engelsk titel: ”Miley What’s Good?” A hiphop feminist discourse analysis on resistance, 

femininity, race and sexuality 

Termin: HT-16 

Författare: Linnea Ehlin  

Handledare: Ylva Habel 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera och erhålla en djupare förståelse kring latenta 

föreställningar om ras, sexualitet och femininitet, med utgångspunkt i den svarta kvinnliga 

hiphopartisten Nicki Minaj framställning av sig själv, och det motstånd hon har artikulerat. 

Hennes motstånd mot det vita patriarkala majoritetssamhället har mött kritik av de vita 

artisterna Taylor Swift och Miley Cyrus, samt av den svarta hiphopskribenten Chuck 

Creekmur. Frågeställningarna berör vilka strategier Minaj använder för att göra motstånd, och 

vilka reaktioner hennes motstånd får, samt hur Swifts och Cyrus reaktioner kan förstås utifrån 

teorier om vithet. Det teoretiska ramverket utgörs av hiphopfeministisk och svart feminism-

teori, främst med utgångspunkt i Chepps (2015) teori om respektabilitet, samt teorier om 

vithetsnormer, där Yancys (2008) teorier ”om att bli tagen i bakhåll av sin vithet” och ”ond 

tro” kan nämnas. Metoden som använts är diskursanalys för att genom specifika teman kunna 

analysera latenta meningar i texterna. Det som framkom i analysen är att Minaj använder 

många sätt för att göra motstånd, både genom att explicit uttrycka sin åsikt men också genom 

att utmana sterotypa framställningar av den svarta kvinnans kropp och sexualitet. Swift och 

Cyrus reaktion på Minaj kritik är typiskt så som många vita reagerar när de konfronteras med 

sin egen position i vithetsnormen: med chock och aggression mot den rasifierade person som 

påtalade ojämlikheten.  

 

 

 

Nyckelord: hiphopfeminism, svart feminism, respektabilitet, vithetsnorm, femininitet, ras, 

sexualitet, motstånd 
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1.	Inledning	och	bakgrund	 
 

Stories matter. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign, but stories can 

also empower and humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories can also repair that 

broken dignity (Adichie, 2009). 

Detta säger författaren Chimamanda Ngozi Adichie i sitt Ted Talk om faran med det ensidiga 

berättandet (2009). Risken med att det bara finns en enda berättelse är att många andra 

historier aldrig blir hörda. Representationen är viktig, vilka historier vi ser och hör berättas 

befäster vad som är det normala och betydelsefulla att veta. Det ensidiga berättandet kan 

förstås på många olika sätt. Ett av dessa är den berättelse och föreställning som omgärdar den 

svarta kvinnan. Vilka åsikter hon ges tillträde att ha, hur hon får se ut, vad hon tillåts att säga i 

det vita, mansdominerade majoritetssamhället. De svarta kvinnor som höjer sina röster och 

delar med sig av sin sanning möts ofta av hårt motstånd. Detta är ett globalt problem men jag 

kommer i denna uppsats att fokusera på den amerikanska musikindustrin och det motstånd 

som svarta kvinnliga hiphopartister utgör och de former av motstånd de utsätts för, mer 

specifikt utifrån hiphopartisten Nicki Minaj.  

 

Poeten Audre Lorde skriver i dikten ”A Litany for Survival” om vikten av att göra sin röst 

hörd som svart kvinna (hooks 2014, s. 13). ”Tystanden kommer inte att rädda oss, vi är rädda 

när vi talar men vi är också rädda när vi är tysta så det är bättre att höja sin röst”, menar Lorde 

(min övers.). Den feministiska teoretikern bell hooks skriver på liknande sätt att det är ett 

viktigt arbete att vara uppkäftig och ”tala tillbaka” till auktoriteter av olika slag, framförallt 

för förtryckta grupper som kämpar med att våga göra sina röster hörda. Att som svart kvinna 

hitta sin röst och använda den, speciellt på ett rebelliskt och kritiskt sätt, är ett av de mest 

kraftfulla sätten som feministiskt tänkande och praktik kan förändra ens liv. Genom att ge ett 

svar på, och blottlägga förtryckande strukturer och bli mer kritiskt medvetna kan unga svarta 

kvinnor förändra situationen för sig själva och samhället de lever i, menar hooks (2014, s. 15).  

 

Nicki Minaj är en av världens största rappare och hon har upprepade gånger använt sitt 

kändisskap som en plattform för att göra sin röst hörd och påtala sexismen och rasismen i 

samhället. Hon har fått utstå mycket kritik för detta, både av privatpersoner och kollegor från 

musikbranschen. När nomineringarna för årets bästa video till MTV Video Music Awards 

2015 tillkännagavs ifrågasatte Nicki Minaj varför hennes video till singeln Anaconda inte var 
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nominerad i kategorin årets video, och ansåg att det berodde på att hennes video visade upp 

svarta kvinnor. I videon dansar Minaj och hennes bakgrundsdansare i tränings- och 

underkläder. De anammar ett sexigt kroppsspråk, med särskilt fokus på sina och varandras 

rumpor. Hon blev dels kritiserad för uppvisandet av sin och andra svarta kvinnors kroppar i 

videon, men också för sina tweets om VMAs, där de vita artisterna Taylor Swift och Miley 

Cyrus kände sig manade att besvara Minajs yttranden. 

 

 I denna uppsats ska jag undersöka hur Nicki Minaj som svart kvinna bemöts när hon gör sin 

röst hörd och protesterar mot det vita majoritetssamhället. Vilka reaktioner väcker hennes 

uttalanden? Hur kan dessa protester ses som ett motstånd mot det förtryck som drabbar svarta 

kvinnor? Hur kan en förstå Cyrus och Swifts kommentarer utifrån teorier om vithet? 

 

Jag skriver i denna uppsats om erfarenheter av att som svart kvinna leva i ett vitt, patriarkalt 

majoritetssamhälle. Då jag skriver om situerad kunskap är det också viktigt att jag situerar 

mig själv som författare till denna studie. Med situerad kunskap menar genusforskaren Donna 

Haraway att kunskap aldrig kan separeras från den position som kunskapssubjektet har. 

Kunskap är aldrig neutral, och påverkas av forskarens levda erfarenheter, och av positionen 

inom den intersektionella maktordningen. Det finns ingen objektiv, universell kunskap 

(Haraway 1988). Som vit kvinna från medelklassen skriver jag således inte utifrån egna levda 

erfarenheter. Jag har aldrig behövt uppleva rasism. Mitt intresse för dessa frågor kommer dels 

från en passion för hiphopmusik och ett engagemang för feministiska frågor (där jag ser ett 

behov för kritik inom rörelsen som tidigare varit extremt vit och exkluderande för alla som 

inte är vita medelklasskvinnor). Genom att fokusera denna uppsats på hur svarta kvinnors 

förtryck och försök till motstånd tar sig uttryck vill jag ifrågasätta den patriarkala 

vithetsnormen. Då strukturer sällan är synliga är det lätt att avfärda som något som inte heller 

existerar. Jag vill med denna text utmana min egen position som vit feminist från 

medelklassen och bidra med en analys av de förhärskande maktstrukturerna som drabbar 

svarta (arbetarklass-) kvinnor.  

 

Beslutet att konsekvent använda ordet ras istället för etnicitet är ett medvetet val då jag anser, 

likt Tobias Hübinette, forskare i kritiska ras- och vithetsstudier, att etnicitet lägger fokus på 

varifrån någon kommer och inte den rasifiering svarta och bruna människor utsätts för utifrån 

sin hudfärg, oavsett vilket land en kommer ifrån (Letmark 2013). Att tala om ras innebär 

givetvis inte att en tror att det existerar essentialistiska och biologiska raser hos människor. 



	 7	

När jag skriver ras menar jag likt Hübinette med flera (2012) det sätt att kategorisera 

människor efter synliga markörer, vilket härstammar från kolonialismen och den 

rasbiologiska forskningens tid, som ett sätt att associera olika kroppar med vissa egenskaper 

(Hübinette 2012, s. 45).  

 

2.	Syfte	och	frågeställningar	
 

Syftet med denna uppsats är att analysera latenta föreställningar om ras/rasifiering, sexualitet 

och femininitet i det samtida medielandskapet med utgångspunkt i de reaktioner Nicki Minaj 

har fått på sin kritik och sitt motstånd mot den misogyni som drabbar svarta kvinnor. Jag ska 

analysera detta utifrån bland annat teorin om respektabilitetspolitik, vilket är ett system som 

innebär patriarkalt präglad (själv)kontroll av svarta kvinnor och deras kroppar (Durham, 

Cooper och Morris, 2013). 

 

När jag talar om latenta föreställningar menar jag rasifieringsmekanismer som inte artikuleras 

verbalt utan i stället uttrycks genom standardiserade associationer. I denna uppsats kommer 

de latenta föreställningarna att synliggöras genom videor, skriven text, uttalanden och 

framställningar av kroppar. 

 

Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 

• Vilka strategier använder Nicki Minaj för att tala tillbaka och göra motstånd mot det 

vita patriarkala majoritetssamhället?  

• Hur bemöts Nicki Minaj när hon talar tillbaka till det vita patriarkala 

majoritetssamhället? Vilka reaktioner får hennes protester?  

• Hur kan de vita artisterna Taylor Swift och Miley Cyrus reaktioner på Nicki Minajs 

uttalanden förstås med utgångspunkt i postkoloniala teorier om vithet? 

 

 

3.	Tidigare	forskning		
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3.1	Hiphopfeminism	
 

Inom forskningsgenren hiphopfeminism har mycket skrivits sedan slutet av 1990-talet. 

Begreppet myntades av journalisten Joan Morgan i boken When Chickenheads Come Home to 

Roost (1999) och syftar till att belysa svarta kvinnors villkor i populärkulturen, där feminism 

domineras av vita medelklasskvinnor, och hiphop domineras av svarta män. Inom hiphop-

feminismen får svarta kvinnor utrymme att uttrycka sig genom musik, film och konst. Morgan 

skriver om livet som svart medelklasskvinna i USA, den sexism och rasism hon dagligen 

möter. Hon förespråkar en röst som likt hiphopen samplar och mixar olika röster, och 

återanvänder äldre röster och skapar något nytt.  

 

Black feminism-forskaren Aisha Durham har skrivit böckerna Hip Hop Media Studies (2010) 

och The Stage Hip hop Feminism Built: a New Directions Essay (2013), tillsammans med 

forskarna Brittney C. Cooper och Susana M. Morris, i vilka hon definierar det akademiska 

forskningsfältet och placerar in hiphopfeminism som ett viktigt komplement till Black Studies 

och women of colour-feminism. Hiphopfeminism ställer nya frågor om representation, 

kroppslig upplevelse och alternativa sätt för kritisk granskning. Hiphopfeminister insisterar på 

att få vara motsägelsefulla, annars nedgraderas deras feminism till ett akademiskt projekt som 

inte blir applicerbart på det verkliga livet (Durham, Cooper och Morris 2013).  

 

Genusforskaren Rana Emerson skriver i texten ”Where my girls at? Negotiating black 

womanhood in music videos” (2002) hur svarta kvinnor har blivit ignorerade inom Black 

Studies tidigare, men att hon nu ser ett skifte mot att fler svarta kvinnor gör sina röster hörda. 

Genom populärkultur, i detta fall genom hiphopmusikvideor, omförhandlar de bilden av sig 

själva och uttrycker självständighet, femininitet och sexualitet.  

 

I boken Let Me Blow Your Mind – Hip Hop Feminist Futures in Theory and Praxis (2015) 

argumenterar feministen Treva B Lindsey för en användning av hiphop-feminism som en 

teori för att analysera de levda erfarenheter av våld som svarta och bruna kvinnor och 

transpersoner möter. En analys av hur flera olika maktrelationer existerar parallellt och går in 

i varandra är teorin om intersektionalitet. Svarta kvinnor är underordnade i åtminstone två 

olika maktaspekter: kön och ras (de kan även förtyckas på grund av klass, sexualitet, funktion 

med mera). Inom feminismen har svarta och bruna kvinnor haft svårt att bli hörda, detsamma 

gäller i rörelser mot rasism och klasskamp, men då har patriarkatet inte problematiserats. 
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Därför behövs en intersektionell analys som visar på hur olika maktaspekter interagerar 

(Williams Crenshaw 2006). För att göra en adekvat analys av maktobalansen i samhället 

krävs det att en resonerar över flera strukturer samtidigt. Annars finns risken att vissa 

gruppers underordning inom en viss grupp åsidosätts (exempelvis svarta och bruna 

arbetarklasskvinnors upplevelser av rasism inom den (vita, medelklassiga) feministiska 

rörelsen).  

 

Sociologen Brianne Painia skriver i avhandlingen My Crown Too Heavy Like the Queen 

Nefertiti- A Black Feminist Analysis of Erykah Badu, Beyoncé Knowles, Nicki Minaj, and 

Janelle Monae (2012) hur svarta kvinnors representation i den amerikanska musikindustrin 

kan ta sig olika uttryck beroende på vem artisten är, men ändå vara frigörande för svarta 

kvinnor. De bygger alla vidare på svarta feministiska idéer och motsätter sig olika ideal 

relaterade till sexualitet, ras, klass och kön, samtidigt som de kan vara problematiska. 

 

4.	Teorier	
 

4.1	Svart	feminism	
 

Sociologen Patricia Hill Collins definierar svart feminism (black feminism) som teorin om det 

intersektionella förtryck som skär igenom kategorierna ras, klass, sexualitet och kön, och som 

förtrycker afrodiasporiska befolkningar, och främst svarta kvinnor (Hill Collins 2000). 

Avstampen för den svarta feministiska rörelsen i 1960-talets USA växte fram som en protest 

mot den vita hegemoniska feminismen, som bara fokuserade på vita medelklasskvinnors 

problem. Svarta kvinnors erfarenheter skilde sig avsevärt från vita medelklassfeministers i 

fråga om historia, socioekonomiska förhållanden och levd erfarenhet (Hill Collins 2000). 

Teoretiker inom svart feminism är bland andra bell hooks, Audre Lourde och Angela Davis, 

som alla ägnat sin forskning åt att studera de perspektiv, levda erfarenheter och orättvisor som 

drabbar marginaliserade grupper, främst svarta kvinnor. Hill Collins (2000) skriver att det är 

en intersektionell teori som uppmärksammar den mångfacetterade underordning som drabbar 

svarta kvinnor: 

Taken together, the supposedly seamless web of economy, polity, and ideology function as a highly 

effective system of social control designed to keep African-American women in an assigned, subordinate 
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place. This larger system of oppression works to suppress the ideas of Black women intellectuals and to 

protect elite White male interests and worldviews (Hill Collins 2000, s. 5).  

	
Hill Collins skriver att stereotyper om svarta kvinnor är ett sätt att straffa de kvinnor som har 

utmanat den rasistiska normen. Stereotyperna mammie (den avsexualiserade, överviktiga 

modersfiguren som tar hand om andras barn), bidragstagaren (arbetslös, ensamstående 

mamma som lever på bidrag från staten), sapphire (uppkäftig kvinna med attityd som knäpper 

med fingrarna) och jezebel (hypersexuell och lösaktig), med flera, har hjälpt till att legitimera 

och reproducera svarta kvinnors underordning i USA. Stereotyperna är inte hämtade från 

verkligen, utan är skapade för att få rasism, sexism, fattigdom och andra former av social 

orättvisa att framstå som normala och oundvikliga delar av livet för svarta kvinnor (Hill 

Collins 2000, s. 69). Genom att objektifiera svarta kvinnor som ”de Andra” kan deras förtryck 

och underordning legitimeras. En idé som hör samman med denna är den binära uppdelningen 

av kategorier så som man/kvinna, svart/vit, natur/kultur, objekt/subjekt som endast får 

betydelse genom att ställas mot sin binära motsats. Enligt postkolonial teori och svart 

feminism definieras den svarta kvinnan som mindre mänsklig, djurlik och ”vild”, vilket 

stöttar den koloniala och sexistiska underordningen (Hill Collins 2000, s. 70-71).  

 

Genus- och kommunikationsforskaren Olga Idriss Davis förordar ett nytt sätt att studera 

kommunikation mellan, och diskurs om, svarta kvinnor. Slaveriets historia har skapat en stark 

överlevnadskultur bland svarta kvinnor (2002). Diskursen erbjuder inte bara ett sätt att minnas 

utan också ett verktyg för att förkasta myter och stereotyper om svarta kvinnor. Davis menar 

att de privata och offentliga områdena av diskursanalys är en viktig metod för svarta kvinnor 

att positionera sig själva i amerikansk kultur och berätta om sin kamp för överlevnad (Davis 

2002, s. 35-36).  

Davis skriver vidare att traditionell västerländsk retorik under 1800- och 1900-talet har 

handlat om dominans, manipulation och makt. Denna patriarkala, tävlingsinriktade retorik går 

inte att applicera på afroamerikanska kvinnors liv, då de historiskt sett har varit uteslutna från 

makt och kontroll. Davis förespråkar en ny retorik och diskurs som kan motverka rasismen 

och sexismen. Hon refererar till ett citat från Audre Lorde: ”using the Master’s tools to 

dismantle the Master’s house” (Davis 2002, s. 38). Med det menas att en rasistisk, patriarkal 

diskurs aldrig kan användas för att analysera patriarkala, rasistiska maktasymmetrier. En 

diskurs som bygger på situerad erfarenhet istället för dominans och manipulation fokuserar på 
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förtrycket mot svarta kvinnor, och deras motstånd mot det vita, patriarkala 

majoritetssamhället.  

Uppdelningen mellan privat och offentligt är bara relevant för den vita medel- och 

överklassen i USA, eftersom att den amerikanska staten historiskt sett har lagt sig i 

arbetarklassens och rasifierade människors liv. Svarta och bruna kvinnors liv har präglats av 

en medvetenhet att för dem är det offentliga också personligen politiskt (Davis 2002, s. 43).  

Från svarta kvinnors erfarenhet av att leva både i den offentliga och den privata sfären växer 

en diskurs fram om afroamerikanska kvinnors förändring från tystnad till användningen av ett 

eget språk.  

Davis skriver:  

Det är svårt att prata om erfarenheter av att vara svart i en vit värld. Svårigheten ligger i att tala och 

namnge utan att uppfattas som att en gnäller. Detta är nästintill omöjligt då svarta kvinnor inte förväntas 

prata överhuvudtaget. Det är särskilt svårt att bli hörd då det i motsats till verkligheten fortfarande finns 

en myt att afroamerikanska kvinnor tar stora steg framåt (Davis 2002, s. 47, min övers.).  

 

4.2	Musik	som	motstånd	
 

Svarta kvinnors motståndsstrategier mot det vita patriarkala samhället har länge varit 

förknippat med musik. Numera manifesteras det ofta i hiphop och teorierna kring hiphop-

feminism, men en föregångare till detta är bluesmusiken. Bluesen var en plats där svarta 

arbetarklasskvinnor kunde utmana den vita borgerlighetens krav på kyskhet och deras diskurs 

om ”äkta kvinnlighet”. Angela Davis menar att svarta kvinnor genom bluesen kunde göra 

motstånd mot dels den dominerande vita kulturen men också mot svarta män. 

Bluestraditionen skapade en diskurs där svarta kvinnor kunde uttrycka sig själva och 

protestera mot tidens rasistiska lagstiftning och förföljelse av svarta medborgare i USA 

(Davis 2002, s. 44-45).  

 

Kvinnliga svarta rappare fortsätter på blues-kvinnornas tradition genom att använda ett 

explicit sexuellt språk som tolkas som vulgärt och aggressivt i det förhärskande vita 

samhället, vilket trotsar traditionella regler för femininitet och medelklassig respektabilitet 

(Durham 2010, s. 118). Aisha Durham definierar hiphop-feminism som ett paraplybegrepp 
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som innefattar det kreativa och intellektuella arbete som kvinnor i hiphop-kulturen eller från 

hiphop-generationen producerar. Det är en kulturell, intellektuell och politisk rörelse som 

grundar sig i den situerade kunskap svarta och bruna kvinnor har, och erbjuder en plattform 

varifrån de kan mobilisera ett motstånd mot olika typer av förtryck (Durham 2010, s. 134).  

 

I texten ”Missy “Misdemeanor” Elliott and Nicki Minaj: Fashionistin’ Black Female 

Sexuality in Hip-Hop Culture - Girl Power or Overpowered?” (2013) analyserar Black 

Studies-forskaren Theresa Renee White hur två kvinnliga hiphopstjärnor har använt sig av 

hiphop-feminismens sexualpolitik för att definiera sin sexualitet, agens och subjektivitet. 

Missy Elliotts framställning av sig själv har varit sexuell, i hennes låttexter, men fysiskt har 

hon haft en påklädd image där hon snarare har influerats av manliga rappares klädstil med 

stora t-shirts och baggy byxor. Nicki Minaj har varit explicit sexuell både i sina texter och i 

sina klädval. White menar att båda dessa afroamerikanska kvinnor å ena sidan kan anses vara 

objektfierade i den mansdominerade kulturen, men å andra sidan har de lyckats förändra hur 

svarta kvinnors sexualitet uppfattas. Nicki har gjort detta genom att vara en sexuell 

entreprenör, och Missy genom att använda sin sexualitet som ett sätt att kontrollera sin 

framtid och sin stil på ett individuellt sätt (White 2013, s. 621).  

 

Kommunikationsforskaren Eric King Watts skriver om erotik och femininitet i hiphopmusik 

(2002). Han menar att erotik i kvinnliga rappares låtar utgör en motbild till den hegemoniska 

maskulinitet som ofta hyllas i manlig hiphop. Han exemplifierar med rapgruppen Salt n Pepa 

som med sina frispråkiga låtar om sex utmanade den rådande manliga makten. 

Det är viktigt, menar King Watts, att förstå sambandet mellan ”det patriarkala förtrycket av 

kvinnlig sexualitet” och ”den strategiska utraderingen av kvinnlig subjektivitet” (2002, s.190, 

min övers.). Förnekandet av den kvinnliga sexualiteten tystar kvinnor och reducerar dem till 

objekt och möjliggör för sexuellt våld mot kvinnor. Detta ser dock olika ut för kvinnor 

beroende på rasaspekter. Vita kvinnor framställs oftare som offer för en förtryckt 

”femininitet”, medan det sällan talas om svarta kvinnor på samma sätt (King Watts 2002, s. 

190).  

King Watts menar att en ny tolkning av heterosexuell femininitet och erotik inte bara kan 

uppvärdera kvinnors sexualitet och agens, det skulle även innebära en helt ny diskurs och 

norm kring sexualitet för män. I denna ”porrkultur” vi lever i, skriver King Watts, reduceras 
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mannen till storleken och funktionaliteten av sin penis, även då han objektifierar och 

sexualiserar kvinnan (King Watts 2002, s. 203). 

Mot bakgrund av detta gör King Watts en textanalys av Salt n Pepas låt Shoop från 1993. I 

låten är det rapparna Salt och Pepa som är subjekt och granskar männen med en kvinnlig 

blick. De väljer vilka killar de vill ha uppmärksamhet av (”No not you…the bowlegged one”), 

de motsätter sig eventuella anklagelser om att deras rättframhet skulle kunna tolkas som 

promiskuitet (”A hoe? No that don’t make me…”). Utifrån en analys av Pepas första vers där 

hon rappar ”Girls what’s my weakness? Men!” argumenterar King Watts, trots att raden 

bokstavligen säger att män är kvinnors svaghet, för att det i själva verket är en typ av 

”sexualiserad makt över män”. Eftersom narrativet är det motsatta mot de vanliga 

heteronormativa könsrollerna i denna låt påminns vi här att det är kvinnor som traditionellt 

sett har objektifierats, kontrollerats eller satts på piedestal. Kvinnor har behandlats som roten 

till manlig svaghet. Genom att vända på de vanliga könsrollerna och placera sig som subjekt 

skapar Salt n Pepa möjligheten till en alternativ tolkning av sexualitet och femininitet (King 

Watts 2002, s. 206).  

 

4.3	Respektabilitet		
 

Begreppet respectability politics rör olika kollektiva kulturella och politiska strategier för att 

skapa heder, självrespekt, och anständighet bland svarta personer i USA. Det är ett system 

som innebär självkontroll av svarta kvinnor och deras kroppar. Svarta och bruna kvinnor har 

historiskt beskrivits som sexuellt gränslösa, vilket har påverkat hur de konstrueras som 

förståeliga (i en vit, patriarkal värld) i populärkultur och akademisk diskurs i dag. Detta får 

som följd att svarta kvinnor i båda dessa fall oftast beskrivs som antingen ”ladies and queens” 

eller ”bitches and whores” (Durham, Cooper och Morris, 2013).  

 

Att passera som respektabel som svart person innebär att kontrollera och censurera sig själv 

och det svarta samhället för att bli behandlad jämlikt av och med vita personer. Kravet på 

respektabilitet är fortfarande en verklighet för svarta personer i dag - de kan inte släppa på 

standarden vad det gäller sexuellt beteende, renlighet, temperament, hårt arbete och artighet. 

Respektabilitetspolitik har varit en viktig plattform för progressiva svarta kvinnor att 
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diskutera den övervakning och kontroll de utsätts för. Respektabilitetspolitik är därför en 

viktig del av hiphop-feminism (Durham, Cooper och Morris, 2013). 

Sociologen Valerie Chepp skriver om respektabilitetspolitik i relation till rapartisterna Lil’ 

Kim och Foxy Brown (2015). Chepp analyserar hur artisterna förhåller sig till förväntningar 

på svarta kvinnors respektabilitet, och finner att de använder sig av tre strategier. Den första 

strategin är att inte visa respekt som ett sätt att få respekt(abilitet), och går ut på att uttrycka 

explicit sexualitet i sina raptexter och samtidigt kräva respekt och uppvärdera sig själva som 

sexuella svarta kvinnor i heterosexuella förhållanden. Deras raptexter hyllar svarta kvinnors 

kroppar, vilket Chepp ser som ett motstånd mot den rasifierade hierarki som premierar vita 

kvinnors kroppar (långa smala ben, smala läppar, små rumpor). Svarta kvinnors kroppar 

hamnar längst ner i hierarkin (Chepp 2015, s. 216). Den andra strategin är att omfamna 

motsatserna där rapparna hävdar sig som både ”nasty, hood, bad” och ”classy, sophisticated, 

pretty”. Den sista strategin kallar Chepp att förekomma. Chepp beskriver hur Lil’ Kim dels 

rappar om hur sexuellt talangfull hon är, men även att ”Lil’ Kim is not a whore” (2015, s. 

221-222). Lil’ Kim tar kontroll över sin sexualitet och bilden av sig själv genom att rappa om 

att hon må vara ”rap’s sex symbol” men ändå ”a sophisticated lady with millions in the bank” 

(2015, s. 221). Hon förekommer de som annars skulle ta sig friheten att definiera hennes 

sexuella subjektivitet. Genom detta problematiserar Lil’ Kim och Foxy Brown den 

dikotomiserande diskursen kring sexuellt explicita kvinnor (orespektabla kvinnor) och 

respektabla kvinnor (Chepp 2015, s. 221).  

Lil’ Kim och Foxy Browns strategier för att hantera respektabilitetspolitik kan även kopplas 

till artisters egen framställning av sin persona, som är ytterligare ett sätt för kända 

personer/stjärnor att få mer utrymme och frihet. Mickey Hess skriver att hiphop-artister kan 

använda sig av personas som en mask för att kunna slå igenom mer kommersiellt. Artisten 

kan anklagas av kritiker och publik för att sälja ut sin identitet, eftersom trovärdighet och en 

strävan efter äkthet är centralt inom hiphopkulturen (Hess 2005, s. 303).   

Även Nicki Minaj använder sig av sin artistpersona och leker med uttryck och karaktärer. 

Minaj utvecklade alternativa identiteter redan som barn, först karaktären Cookie och därefter 

Harajuku Barbie, som sedan blev Nicki Minaj (hon heter egentligen Onika Maraj). På Nicki 

Minajs andra album Pink Friday: Roman Reloaded rappade hon på flera låtar som sitt alter 

ego Roman Zolanski, och även som Romans mamma Martha Zolanski (Goodman 2010). 
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4.4	Oreflekterad	vithet	
 

Vithet konstrueras som en osynlig norm, skriver filmforskaren Richard Dyer (1997). Att ha en 

ras och/eller etnicitet är något som ”de Andra” har. Vi vita är bara människor. Bruna och 

svarta personer tillåts inte tala för hela mänskligheten, de är alltid representanter för sin egen 

grupp inom rasmaktsordningen. Eftersom vita anses representera vad det innebär att vara 

människa, betyder det då i förlängningen att icke-vita personer anses vara omänskliga (Dyer 

1997, s. 1-2).   

 

Sara Ahmed, professor i race and cultural studies, har utvecklat en teoribildning med hjälp av 

fenomenologin och Frantz Fanons tankar om rasifiering tillsammans med sina egna 

erfarenheter av att leva med en brun kropp i en rasistisk värld (2010). Hon refererar även till 

Husserls begrepp om orientering. Vad som är synligt och nåbart för oss beror på tidigare 

orienteringar vi har gjort, av riktlinjer vi följer som gör att vissa saker är inom räckhåll och 

andra inte (Ahmed 2010, s. 50-52). Vår värld är vit på grund av kolonialismen, denna vita 

värld gör att bara vissa kroppar, de vita, kan orientera sig och känna sig hemma i den. Dessa 

koloniala historier går i arv, Ahmed skriver att ”ras blir på detta sätt något socialt och 

kroppsligt givet” (Ahmed 2010, s. 54). Ahmed menar att ”fenomenologin hjälper till att visa 

hur vithet är resultatet av rasifiering, som i sin tur skapar ramar för vad kroppar ’kan göra’” 

(2010, s. 50).  

 

Vita kroppar passerar enligt Ahmed obemärkt, de ”släpar efter” och får bre ut sig i ”det vita 

rummet”. Den vita kroppen gör sig inte påmind i vardagen eftersom den tillhör normen 

(Ahmed 2010, s. 57). I första hand är det vita kroppar som ges tillträde, men vithet är också 

vad institutionen är orienterad kring, vilket betyder att icke-vita kroppar måste besitta vithet 

om de ska accepteras (Ahmed 2010, s. 59). Att känna sig bekväm i en miljö betyder att en kan 

röra sig fritt och oreflekterat. Samtidigt påminner Ahmed om att vithet inte går att reducera 

till vit hud. Det handlar om makt och normer (Ahmed 2010, s. 59).  

 

Filosofiprofessor George Yancy (2008) skriver om vita som ser sig som antirasister men ändå 

är okunniga om vithetsnormerna. Yancys begrepp ”att bli tagen i bakhåll av sin vithet” 

beskriver hur vita personer kan leva i ovisshet om vithetsnormens mekanismer, för att 

plötsligt konfronteras med detta och då bli chockade vid insikten hur rasismen drabbar bruna 

och svarta personer (Yancy 2008). Det är vanligt att vita personer avfärdar rasifierade 



	 16	

personers upplevelser som enskilda olyckliga händelser, eller anklagar dem för att vara 

överkänsliga. Yancy exemplifierar med hur han själv blev beskylld för att ”snacka skit” av en 

vit kvinnlig student som han undervisade. Yancy hade då precis berättat hur han som svart 

man upprepade gånger känt sig utpekad som farlig när han åkt hiss med vita personer (2008, 

s. 227). 

 

Rasismen är djupt inbäddad i vårt samhälle och medvetande. Den finns inlärd i vårt 

undermedvetna och påverkar varje handling i det dagliga livet. Det tydliggör vilket arbete 

som krävs för att motverka rasismens lömska natur (Yancy 2008, s. 230). Att vara vit 

antirasist är aldrig helt i ens egen kontroll, eftersom den vita kroppen är omgiven och 

uppbyggd av rasistiska beteenden (Yancy 2008, s. 231). En annan version av ”att bli tagen i 

bakhåll av sin vithet” är begreppet ”ond tro”. Ond tro beskriver en förträngd kunskap hos vita, 

som väljer att ljuga för sig själva om vithetsnormens förödande konsekvenser för bruna och 

svarta människor (Yancy 2008, s. 228).  

 

Vita personer, speciellt de som ser sig som öppensinnade och antirasistiska, reagerar ofta med 

chock och aggressivitet när deras vithet uppmärksammas och konfronteras av icke-vita 

personer. Detta beror enligt hooks på deras liberala ideal om likhet, ”vi är ju alla människor”. 

Detta struktur- och färgblinda antagande tror de kommer få rasismen att försvinna (hooks 

1992, s. 167). Dyer menar att vita är så vana vid att stå i centrum, att så fort blickarna riktas 

mot bruna och svarta personer blir vi upprörda och känner oss utanför. Detta kallar han för 

”me-tooism”, att vita vill ha all uppmärksamhet igen, så fort det inte fokuseras på oss. En 

annan förklaring till ”me-tooism” är att det inte uppfattas som en fördel att vara vit. Vi är 

stela, kan inte dansa, har ansvar vi önskar att vi slapp (Dyer 1997, s. 10).  

 

4.5	Teorisammanfattning		
 

Teorierna jag har valt att använda mig av i min uppsats är alltså Hill Collins och Davis 

forskning om svart feminism; Davis, Durham, White och King Watts teorier om hiphop- och 

bluesmusik som ett motstånd för svarta kvinnor; Durham, Cooper & Morris, Chepp och Hess 

teorier om respektabilitet; och slutligen Ahmed, Yancy, Dyer och hooks teorier om vithet som 

norm i samhället.  
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Genom att kombinera teorier om svarta kvinnors underordning, speciellt inom den 

amerikanska hiphopscenen, med vithetsteorier kan jag analysera kritiken av och mot Nicki 

Minaj både genom teorier om svarta och vita kroppar. Genom dessa teorier möjliggörs för 

analysen att både resonera kring (o)möjligheterna och stereotyperna som omgärdar den svarta 

kvinnan, samt den plats vitheten har i dessa sammanhang.  

5.	Metod		

5.1	Val	av	metod	
 
Detta är en kvalitativ, tolkande studie med diskursanalys som metod. Anledningen till att göra 

en diskursanalys är att jag vill undersöka latenta föreställningar om ras, femininitet och 

sexualitet utifrån Nicki Minaj egna uttalanden och framställning av sig själv samt vilka 

reaktioner detta fått, där jag anlyserar texter. Hade jag velat undersöka vad Minaj explicit 

rappar om för teman i sina låtar så hade en innehållsanalys passat bättre, eller en semiotisk 

analys om uppgiften var att enbart granska bilder på henne. Jag har valt diskursanalys för att 

kunna analysera underliggande meningar i de för uppsatsen valda texterna.  

 

5.2	Diskursanalys	
	
I metodboken Diskursanalys som teori och metod beskriver kommunikationsforskarna 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips en diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 7). 

Diskursanalys bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi som menar att 

förståelsen om verkligheten går via språket. Genom språket skapas representationer av 

verkligheten, men representationerna bidrar också till att skapa verkligheten (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000, s. 15).  

 

Målet med en diskursanalys är att belysa hur omvärlden framställs och vilka konsekvenser det 

får. Genom att analysera hur olika diskurser framställer världen kan vi få kunskap om vad 

som anses vara sant eller falskt vilket gör att vissa handlingar anses vara otänkbara och andra 

självklara (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 138). 

 

Sanning är något som skapas inom varje diskurs, den är inlagrad i varje maktsystem. Winther 

Jørgensen och Philips skriver: 
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Eftersom man inte kan nå fram till sanningen, ska man upphöra att fråga om något är sant eller falskt och 

istället fokusera på hur sanningseffekter skapas inom diskurser som varken är sanna eller falska. Man ska 

alltså analysera de diskursiva processer där diskurser konstrueras så att det ser ut som om de ger sanna 

eller falska bilder av verkligheten (2000, s. 21).  

 

Det en gör när en gör en diskursanalys är alltså inte att avgöra vad som är objektivt sant eller 

falskt, någon sådan uppdelning existerar inte. Det handlar om att analysera det som har sagts 

eller skrivits för att kunna undersöka mönster och de konsekvenser de olika diskursiva 

framställningarna av verkligheten får (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 28). 

Diskursanalysen är intresserad av hur språket producerar och reproducerar system av ideologi 

som kommer att antas som allmän sanning. Detta blir speciellt användbart då jag ska 

analysera reaktioner och motstånd.  

 

5.3	Tillämpning	
 

Winther Jørgensen och Phillips föreslår att en ska införa en diskursordning i sin praktiska 

diskursanalys. Diskursordning är ett begrepp de lånat av Fairclough och inkluderar olika (en 

eller flera) konkurrerande diskurser inom samma område. Genom att använda sig av olika 

diskurser inom samma diskursordning som säger emot varandra kan vi upptäcka de olika 

uppfattningarna av verkligheten de har. Om en har en diskursordning som inrymmer flera 

stridande diskurser kan vi analysera vilka sociala konsekvenser det får att acceptera den ena 

diskursen som sann men inte den andra (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 134-139).  

Detta blir användbart då jag ska analysera de olika uttalandena om och av den svarta kvinnan. 

Vilken uppfattning av verkligheten rymmer dessa uttryck? Hur färgas diskursen av den 

personliga uppfattningen av verkligheten, inom diskursordningen? Diskursordningen blir i 

detta fall den amerikanska musikindustrin (närmare bestämt hiphopscenen), och de olika 

stridande diskurserna rör ras, sexualitet och femininitet.  

 

Fairclough beskriver begreppet intertextualitet: att all text, både talat och skrivet språk, aldrig 

existerar i ett vakuum utan ständigt förhåller sig till tidigare texter. Det kan ses som en kedja 

av olika texttyper som binds samman i varandra. Det går att ändra en diskurs om den används 

på nya sätt, men dessa möjligheter begränsas också av maktrelationer som avgränsar aktörers 

inträde till olika diskurser (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 77-78). Med hjälp av 
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intertexualiteten förstår vi att en text aldrig är en isolerad händelse, vad den säger bygger på 

tidigare händelser och texter. För att analysera mitt material har jag därför uppmärksammat 

återkommande teman i texterna som är viktiga för min undersökning, för att med hjälp av 

mina teorier analysera vilka underliggande meningar dessa texter bygger på och vilken 

diskurs den anknyter till. De teman jag har upptäckt är: 

• Persona och agens 

• Kropp och sexualitet 

• Ras 

 

För att kunna säga något konkret om en undersökning som denna, huruvida de diskursiva 

uttrycken är reproducerande eller förändrande, måste den sättas in i en kontext (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000, s. 133).  Denna kontext är det rasistiska och sexistiska 

majoritetssamhälle som svarta kvinnor lever i.  

 

5.4	Metodreflektion	 
 

Diskursanalys kan vara svårdefinierat som teori och metod, därför är det viktigt att definiera 

vilken typ av diskursanalys en ämnar göra och hur den går till. Jag har valt att använda 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) praktiska diskursmetod med utgångspunkt i 

Faircloughs idéer om en diskursordning då den på ett pedagogiskt sätt visar hur en kan gå till 

väga när en gör en diskursanalys.  

 

Ett problem som kan uppstå när en gör diskursanalys är hur en som forskare ska förhålla sig 

till sanningsbegreppet. Om en accepterar att verkligheten är socialt skapad och att det inte 

finns någon sanning bortom diskursen, blir det då en motsägelse att försöka producera 

”sanning” genom en akademisk text? (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 29). Det går att 

lösa denna konflikt genom att anlägga en reflexiv nivå i sin analys och situera sig själv som 

författare till studien, och vara medveten om att ens position och val påverkar 

undersökningens innehåll. Författaren/forskaren är alltid med och skapar verkligheten 

samtidigt som hen undersöker den (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 148). Vidare är det 

också viktigt att underbygga sin studie teoretiskt för att nå ett akademiskt relevant resultat. 

Som Winther Jørgensen och Phillips skriver; det är skillnad mellan en ”vardagsförståelse” 

och en akademisk analys (2000, s. 30). För att inte blanda in min egen tolkning innan 
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analysen har jag valt att först redovisa allt material så konkret och sakligt som möjligt, för att 

sedan analysera detta med hjälp av mina valda teorier och tidigare forskning.  

6.	Material  
 

Materialet jag har valt till denna analys är en låttext med tillhörande musikvideo, en 

twitterkonversation, en tidningsintervju, ett tacktal och ett öppet brev. Materialet består 

således av både audiovisuella medier, text, och sociala medier. 

 

Det första materialet är Nicki Minajs låttext och video till Anaconda. Videon släpptes 20 

augusti 2014 (Strecker 2014). Den fick mycket uppmärksamhet och slog rekord som den mest 

visade musikvideon på Vevo på 24 timmar, ditintills (Lewis 2014).  

 

Till följd av videon och de fotografier från videoinspelningen som Nicki Minaj släppte innan 

videon, fanns det många reaktioner. En av dessa var Chuck Creekmur, ägare av sajten 

AllHiphop.com som skrev ett öppet brev till Minaj där han bland annat påpekade hennes 

dåliga inflytande och hur besviken han var på henne.  

 

Nicki Minaj twittrade 21 juli 2015 om den uteblivna nomineringen till årets video på Video 

Music Awards. Hon skrev att hon skulle varit nominerad om hon vore en annan typ av artist 

(vit) som hyllade smala kroppar. Taylor Swift som blivit nominerad i kategorin årets video för 

sin Bad Blood där flera smala, vita modeller och skådespelerskor figurerar tog åt sig 

personligen och trodde att tweetsen var riktade till henne. En konversation på Twitter mellan 

Minaj och Swift följde därpå. 

 

I augusti 2015 gjorde New York Times en intervju med den vita amerikanska popartisten 

Miley Cyrus i samband med att hon skulle programleda Video Music Awards 2015. Cyrus 

kommenterade Nicki Minajs kritik av nomineringarna till årets video. Cyrus ansåg att det inte 

handlade om ras och avfärdade Minaj kritik som avundsjuka.  

 

På VMAs i augusti 2015 gav Nicki Minaj ett tacktal för vinsten av årets hiphop-video och 

passade på att lämna över till presentatören Miley Cyrus med orden: ”And now, back to…this 

bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley what’s good?”.  
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6.1	Materialreflektion	
 

Anacondavideon, Creekmurs text och ”samtalet” mellan Minaj, Swift och Cyrus, är den 

fallstudie jag utgår från i analysen. Det är ett intressant exempel i den amerikanska 

musikindustrin att analysera ur hiphopfeministisk- och black studies-teori, då materialet 

hänger samman och utgör den ”debatt” som ägde rum under 2014-2015. Debatten har 

fortfarande resonans i dag då frågor om representation ständigt är aktuellt, inte minst inom 

den amerikanska musikindustrin. Den kritik som följde efter att Minaj hade släppt 

Anacondavideon och senare twittrat om VMA-nomineringarna utgör ett samtida exempel på 

hur vit och svart femininitet tolkas och konstrueras. Eftersom att detta är en tolkande studie 

strävar jag inte efter att försöka göra ett representativt urval (om nu det vore möjligt?). Det jag 

söker efter är inte heller något generaliserbart, utan att i några specifikt angivna exempel 

kunna se mönster och latenta meningar i de utvalda texterna.  

7.	Analys	

7.1	Redogörelse	av	material		

7.1.1	Anaconda	–	video	och	låttext	
 

Anacondavideon börjar i en djungel (uppenbart uppbyggd i en studio) där Nicki Minaj står i 

en träkoja flankerad av kvinnliga dansare klädda i svarta shorts och små toppar. De skakar 

sina rumpor i slow motion, de flesta av dansarna är svarta eller bruna kvinnor, de bänder och 

böjer sina kroppar så att de får valkar och kroppsdelarna dallrar. Kameran fokuserar ofta på 

kvinnornas rumpor när de dansar. Kvinnorna är inoljade och i vissa tagningar tar de på 

varandra, Nicki smiskar en av dansarna i takt med musiken och att dansaren twerkar (Minaj 

2014). 

 

I en scen är Minaj med sina dansare i ett gym där alla är klädda i rosa shorts och sport-bh och 

utför olika gymnastiska övningar. Nicki har två olika outfits i denna scen: en rosa sport-bh 

och rosa stringtrosor samt rosa mjukisbyxor som sitter långt ner på höfterna så de rosa 

stringtrosorna syns och en vit kort topp. Minaj instruerar dansarna hur de ska träna på 

gymmet och lyfter själv rosa hantlar. Dansarna tränar på pilatesbollar, stretchar, tränar med 

hantlar och dansar (Minaj 2014).  
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I en annan scen har Minaj ett förkläde på sig i ett kök. Hon sprutar sitt dekolletage med 

sprutgrädde. Hon skalar en banan som hon stoppar i munnen för att sedan snabbt bryta av den 

och skära den i småbitar och slutligen kasta iväg bananen med en oimponerad min (Minaj 

2014).  

 

I den sista scenen sitter rapparen Drake på en stol i ett kalt rum med blått sken. 

Djungelnarrativet är brutet. Minaj kommer krypande på alla fyra. Minaj rappar: ”Oh he love 

this fat ass. Hahahahaha!” Hon har en keps, nätstrumpyxor och en kort topp på sig. Drake har 

stora shorts och t-shirt. Minaj dansar för Drake där han sitter på stolen. Drake sitter still och 

tittar, speciellt på hennes guppande (twerkande) bakdel. När Drake försöker ta på Minaj 

rumpa slår hon bort hans hand och går därifrån (Minaj 2014).  

 

Låttexten (i urval): 

[Vers 1] 

Boy toy named Troy used to live in Detroit 

Big dope dealer money, he was gettin' some coins 

Was in shootouts with the law, but he live in a palace 

Bo-bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish 

Now that's real, real, real Gun in my purse, bitch, I came dressed to kill 

Who wanna go first? I had them pushing daffodils 

I'm high as hell, I only took a half a pill 

I'm on some dumb shit, by the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals 

Come through and fuck him in my automobile 

Let him eat it with his grills and he tellin' me to chill 

And he telling me it's real, that he love my sex appeal 

Say he don't like 'em boney, he want something he can grab 

So I pulled up in the Jag, and I hit him with the jab like 

Dun-d-d-dun-dun-d-d-dun-dun 

 

[Brygga 1] My anaconda don't, my anaconda don't My anaconda don't want none unless you 

got buns, hun 

 

[Refräng] 
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Oh my gosh, look at her butt Oh my gosh, look at her butt (I-ohhaha) Oh my gosh, look at her 

butt (Look at her butt) Look at, look at, look at Look, at her butt 

 

[Outro] 

Yeah, he love this fat ass, hahahahahahahaha! 

Yeah! This one is for my bitches with a fat ass in the fucking club I said, where my fat ass big 

bitches in the club? 

Fuck the skinny bitches Fuck the skinny bitches in the club I wanna see all the big fat-ass 

bitches in the muthafuckin' club Fuck you if you skinny bitches, what?! Kyuh 

Hahahaha RRRRRR (Kyuh) 

Yeah, I got a big fat ass (ass, ass, ass, ass) (Kyuh) 

Come on! (Genius.com).  

 

7.1.2	Chuck	Creekmurs	text		
 

Ägaren av hiphopsajten Allhiphop.com Chuck Creekmur reagerade på omslagsbilden till 

Anaconda. Han publicerade en text på sin hemsida som han döpte till ”Dear Nicki Minaj: An 

open letter from a father”. Creekmurs text i urval: 

 

”I’ve been in the music game a minute now so I know how it goes. So, when I peeped the 

artwork for your latest single, I wasn’t even shocked, I was just disappointed. The song:  

’Anaconda.’ The art: your booty in a thong. As a man, I can appreciate the virtues of your 

perfect posterior. The dad guy is not a happy camper, particularly now that his lil’ girl is 

transitioning into a young lady. Now, the most popular, current Black female rapper starts 

overtly pushing her hyper-sexualized image again? Just my luck.”  

 

”I don’t know all of those that impacted you as a young woman, but how dope would it be if 

you transcended what people expected of you? Like, how cool would it be for your 

transformation to extend beyond NOT wearing blonde wigs and crazing clothing? […] 

Imagine you being regarded in such a way? The way Lauryn Hill, Queen Latifah and MC 

Lyte have been for their communities?” 

 
”For a moment, forget my daughter and let’s talk about you. […] How is Onika Tanya Maraj 

doing? What is your higher purpose with young girls (and boys)? 
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What is the message you are sending when you determine how you will inspire these young 

people? 

How will boys, already conditioned to sexualize girls at a young age, internalize this big 

booty of yours? 

Where does the gimmick end and you begin?” (Creekmur 2014). 

 

7.1.3	Tweets	mellan	Nicki	Minaj	och	Taylor	Swift	
	
Efter att nomineringarna till VMA:s hade tillkännagjorts vände sig Nicki Minaj till twitter för 

att uttrycka sin besvikelse:  

”If I was a different kind of artist Anaconda would be nominated for best choreo and vid of 

the year as well./…/ When the ’other’ girls drops a video that breaks records and impact 

culture they get that nomination. /…/ If your video celebrate women with very slim bodies, 

you will be nominated for vid of the year. /…/I’m not always confident, just tired. Black 

women influence pop culture so much but are rarely rewarded for it”.  

 

Taylor Swift svarade: ”I’ve done nothing but love & support you. It’s unlike you to pit 

women against eachother. Maybe one of the men took your slot…” Nicki Minaj svarade 

taylor: ”Huh? U must not be reading my tweets. Didn’t say a word about u. I love u just as 

much. But u should speak on this @taylorswift13”. 

Taylor Swift igen: ”If I win, please come up with me!! You’re invited to any stage I’m ever 

on.” Senare tar Swift tillbaka sitt uttalande och ber Minaj om ursäkt: ”I thought I was being 

called out. I missed the point, misunderstood, then misspoke. I’m sorry Nicki”. Minaj godtog 

ursäkten och skrev: ”That means so much Taylor, thank you”.  

 

7.1.4	Miley	Cyrus	intervju	i	The	New	York	Times	
	
Inför att hon skulle vara konferencier på MTV Video Music Awards 2015 intervjuades Miley 

Cyrus i The New York Times av reportern Joe Coscarelli. I intervjun får hon bland ge sin syn 

på debatten som blossade upp efter Nicki Minaj kritik på twitter en dryg månad tidigare 

(Coscarelli 2015). 

 

Coscarelli: ”What did you make of the Nicki Minaj Anaconda controversy around the 

V.M.A.s – that she was upset ’Anaconda’ wasn’t nominated for Video of the Year?”. 
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Cyrus svarade: ”I saw that. […] She was saying that everyone was white and blonde that got 

nominated, I heard? And then Taylor Swift butted in”. 

Coscarelli: ”She may have alluded to ’Wrecking Ball’ also, saying that when a naked white 

girl breaks a Vevo record she gets nominated.” 

Cyrus: ”I didn’t follow it. You know what I always say? Not that this is jealousy, but jealousy 

does the opposite of what you want it to - that’s a yoga mantra. […] If you do things with an 

open heart and you come at things with love, you would be heard and I would respect your 

statement. But I don’t respect your statement because of the anger that came with it. And it’s 

not anger like, ’Guys, I’m frustrated about some things that are a bigger issue.’ You made it 

about you. Not to sound like a bitch, but that’s like, ’Eh, I didn’t get my V.M.A.’” 

Coscarelli: ”But she was – ” 

Cyrus: ”If you want to make it about race, there’s a way you could do that. But don’t make it 

just about yourself. […] What I read sounded very Nicki Minaj, which, if you know Nicki 

Minaj, is not too kind. It’s not very polite. […] You don’t have to start this pop star against 

pop star war. It became Nicki Minaj and Taylor in a fight, so now the story isn’t even on what 

you wanted it to be about. Now you’ve just given E! News ’Catfight! Taylor and Nicki Go at 

It’. I know you can make it seem like, Oh I just don’t understand because I’m a white pop 

star. I know the statistics. I know what’s going on in the world. But to be honest, I don’t think 

MTV did that on purpose.”	

	
	

7.1.5	Nicki	Minaj	tacktal	på	VMA	
	
På MTV Video Music Awards 2015, då Miley Cyrus var konferencier och Nicki Minaj 

nominerad gäst, vann Minaj pris för årets hiphopvideo för just Anaconda (årets video vanns 

av Taylor Swift). Nicki gick upp på scen för att ta emot priset och hålla sitt tacktal. Hon 

tackade sin präst och sina fans bland annat, innan hon yttrade orden:  

 

”And now back to… this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley 

what’s good?” (Minaj 2015). Sedan slog MTV av hennes mikrofon, men på videoinspelningar 

från galan går det att tyda Minaj läppar då hon avslutar med: ”Don’t play with me bitch!”.  
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7.2	Agens	och	persona			

	

7.2.1	Motsätta	sig	den	vita	skönhetsnormen	
 

Creekmur är besviken över hur Minaj har valt att framställa sig själv. Han anser att hon visar 

upp en ”hypersexualiserad bild”, och menar då hennes rumpa i string, som han skriver. 

Creekmur frågar retoriskt hur det vore om hon överträffade allas förväntingar på henne, och 

tonade ner sin stil. Men att lägga fokus på sin kroppsliga framställning och visa/rappa om sin 

sexiga kropp är något som många svarta kvinnliga artister ägnar sig åt. Chepp citerar Rose 

(1994) som menar att denna fokusering på den egna svarta kroppen blir till ett motstånd och 

avståndtagande från den rådande skönhetsnormen (Chepp 2015, s. 216). Att fokusera på den 

svarta rumpan går emot den vita definitionen av hur en sexuellt attraktiv kropp ska se ut. Det 

blir ett avståndstagande från den amerikanska estetiska hierarkin som marginaliserar svarta 

kvinnor, menar Rose (1994). Amerikansk kultur definierar en sexig kvinnlig kropp som en 

med smala, långa ben, smala höfter och relativt liten rumpa. De flesta vita fotomodeller, 

artister, skådespelerskor och de högst betalda svarta modellerna i USA passar in i denna 

beskrivning. Den här hierarkiska skönhetsordningen placerar svarta kvinnor i botten, särskilt 

med tanke på idealen för höfter och rumpa (Chepp 2015, s. 216). Nicki utmanar alltså det 

rådande smala, vita skönhetsidealet när hon poserar på en bild som sätter hennes stora, svarta 

bakdel i fokus. När hon rappar: ”He can tell I ain't missing no meals. Come through and fuck 

him in my automobile. And he telling me it's real, that he love my sex appeal. Say he don't 

like 'em boney, he want something he can grab” väljer hon ytterligare att fokusera på sin 

fylliga svarta kropp, och uppmärksamma den som något positivt. Precis som Chepp skriver att 

Lil’ Kim och Foxy Brown gör när de rappar om sina kroppar och hur sexiga och perfekta de 

är, trots att de inte passar in i den vita skönhetsnormen. Foxy Brown rappar: ”Ass fat, thighs 

thick, titties perfect” (Chepp 2015, s. 216). Foxy och Kim, såväl som Nicki, är explicit 

sexuella när de rappar genom att bland annat använda ord som ”fuck”, ”pussy” och ”ass”. 

Samtidigt uppvärderar de sig själva och sina sexuella talanger och kräver att bli behandlade 

med respekt. Genom att vara respektlösa i sin famställning kräver de respekt(abilitet). Detta är 

något som känns igen från blueskvinnornas tradition där de härmade de manliga 

bluesmusikernas sätt att skryta om sina många sexuella förbindelser i olika städer (Chepp 

2015, s. 217). Minaj förkastar också den smala normen när hon rappar: ”Fuck the skinny 
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bitches in the club. I wanna see all the big fat ass bitches in the muthafuckin club”. Hon är 

trött på att se alla smala (vita) tjejer på klubben och efterfrågar fler (svarta) tjejer med stora 

rumpor.  

 

När svarta kvinnliga artister uppvärderar sig själva och sina kroppar som sexuellt talangfulla 

och åtråvärda motsätter de sig den stereotypa bilden av de sexuellt lössläppta Jezebel eller 

Hoochie Mama.  Historiskt sett har dessa bilder använts för att kontrollera svart kvinnlig 

sexualitet och klassat den som avvikande (Painia 2012, s. 37). Precis som Foxy Brown, Lil’ 

Kim och Nicki Minaj, skryter även Beyoncé om sina sexuella kvaliteter. I låten Rocket 

sjunger hon “my shit so good that it ain’t even right. I know I’m right”. Genom att inte bara 

hävda att hon njuter av sex utan dessutom är bra på det, bidrar hon till narrativet om den 

svarta kvinnans sexuella agens (Painia 2012, s. 36-37). King Watts (2002) menar att det är 

viktigt att kvinnor tillåts framstå som sexuella subjekt. Det patriarkala förtrycket av kvinnlig 

sexualitet i kombination med den strategiska utraderingen av kvinnlig subjektivitet tystar ner 

och reducerar kvinnor till objekt, vilket möjliggör för mäns sexuella våld mot kvinnor. För 

svarta kvinnor handlar som sagt objektieringen ofta om att porträtteras som sexuellt lössläppt 

och översexuell, medan vita kvinnor oftare beskrivs som offer för en förtryckt femininitet 

(King Watts 2002, s. 190). 

 

Creekmur anklagar alltså Minaj för att framhäva en hypersexualiserad bild av sig själv som 

kommer att påverka unga tittare, främst unga killar. Hur ska de tolka hennes stora rumpa? 

Emerson menar att den här endimensionella beskrivningen av svarta kvinnor som objekt för 

manlig njutning underminerar dessa kvinnors legitimitet och agens som skapande artister 

(Emerson 2002, s. 123). Creekmur frånskriver Minaj all integritet och cred som 

upphovskvinna, och verkar utgå från att detta foto han refererar till uppkom utan Minaj egen 

medvetna inverkan. I stället för att se hennes foto som ett uppvärderande av den svarta 

kvinnliga kroppen väljer han att fokusera på hennes ansvar mot unga män.  Även om den 

svarta kvinnans framställning av sin kropp på ett sexuellt sätt riktar sig till den manliga 

blicken, betyder det inte att hennes röst och förmåga att kritisera kontrollerande 

skönhetsnormer automatiskt försvinner (Emerson 2002, s. 123).  

 

Genom att omvärdera svarta kvinnors, exempelvis Minajs, femininitet och sexualitet, och 

uppvärdera deras agens kan en ny diskurs kring sexualitet skapas – även för män. En sådan 

diskurs kan innefatta att svarta kvinnor inte avfärdas som översexualiserade objekt enbart till 



	 28	

för mannens njutning (King Watts 2002, s. 203). 

 

7.2.2	Persona	som	skydd	och	frigörelse	
	
Creekmur frågar sig var Minaj persona/gimmick slutar och var hon börjar. Hess beskriver hur 

hiphopartisters persona både kan ge en frihet samtidigt som de kan mötas av skepticism över 

att de inte anses vara tillräckligt ”äkta” (2005). Nicki har kritiserats för hennes Barbiepersona 

(Harajuku Barbie som jag nämnde i teoriavsnittet) för att hon imiterar och glorifierar det vita 

västerländska blonda ideal som Barbie representerar. Den vita rapparen Kreayshawn har sagt 

att hon anser att Minaj Barbiepersona signalerar att hon är fejk, plastig och att det uppmanar 

hennes fans att blondera sig, för att likna en barbiedocka (Ahmed 2011). Men när Nicki har 

blond peruk och rosa prinsessklänning kan det även ses som en drift med det vita, 

hyperkvinnliga Barbieidealet, en norm hon som svart inte uppfyller och därmed bryter med. 

Det är både en parodi och en imitation.  

 

En persona kan även vara ett skydd för artisten. Genom att iklä sig en roll kan hen bli fri att 

uttrycka sig och leka med uttryck. Nicki gör ingen skillnad på hennes skådespelarbakgrund 

och nuvarande karriär inom rapmusiken. Hon ser hiphopen som en möjlighet att agera och 

känner sig fri att leva ut sina galna sidor. ”Jag ser rap som en möjlighet att skådespela. Jag 

kan rappa med Londonaccent, ha peruk och svart läppstift. Jag kan vara mer kreativ än de 

flesta manliga rappare. Och jag kan visa mina bröst. Det kan inte killar göra” (White 2013, 

620-621, min övers.). Minaj leker med sitt artistiska uttryck både audiellt och visuellt. Hon 

blir stärkt och får utrymme att vara mer kreativ med kostym, och kan samtidigt vara sexig. 

Hon utnyttjar möjligheterna hon har i en musikbransch där hegemonisk maskulinitet regerar.  

 

Hiphopartister kan använda en persona för att kunna separera det övernaturliga och ovanliga 

med sitt artistskap från den vanliga vardagen, likt en superhjälte. Samtidigt är det svårt för en 

artist att avklä sig rollen då hen kan anklagas för att vara icke-autentisk som rappare (som 

Kreayshawn hävdade och Creekmur insinuerade). Hess menar att rapparen Humpty Humps 

val att klä ut sig med glasögon och stor låtsasnäsa (ett sätt att kringgå de vita 

skönhetsnormerna) blir ett sätt att distansera sig och göra motstånd: ”a tactic of resistance to 

the commodification of black bodies (in music videos)” (Hess 2005, s. 305, min parentes). På 

samma sätt blir Nicki Minaj förstärkta stereotypa svarta kvinnliga drag, hennes bröst och 

rumpa, ett sätt att motsätta sig kraven att passa in i det vita skönhetsidealet.  
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Hiphop är mot-kapitalistiskt, inte antikapitalistiskt, menar Hess (2015). Det betyder att 

hiphopen inte är helt emot kapitalismen, den är ju oundvikligen en del av den, men kan finna 

nya vägar runt den rasistiska kapitalismens krav hur en musikgenre och artister ska vara. 

Genom personas skapar rapartister nya sätt att vara på, och kan ta kontroll i musikindustrin, 

bortom vithetsnormen. Genom personas kan artister kritisera rasistiska stereotyper (Hess 

2015, s. 309). Creekmur undrar var Nicki börjar och hennes persona slutar. Kanske finns det 

ingen åtskillnad – hon har iklätt sig sin persona in på bara huden genom plastikkirurgi som ett 

sätt att aldrig kunna/behöva ta av sig masken. 

 

7.2.3	En	sexuell	entreprenör	
	
White (2013) menar att Minaj personifierar en ny typ av kvinnlig sexualitet som kallas för 

sexuell entreprenör. Den har vuxit fram ur de senaste decenniernas sexuella revolution, i 

kombination med diskurser om kvinnlig sexuell frihet tätt sammankopplad med (den 

mansdominerade) marknadens strävan efter att kapitalisera på detta sexuella uttryck.  Den 

sexuella entreprenören kan ses i sexrådgivningsspalter, i modeindustrin och i musikvideor. 

White menar att Minaj har tydlig kontroll över sin sexuella framtoning och inkorporerat den i 

sin persona, vilket gör henne till en sexuell entreprenör. Den sexuella entreprenören bryter 

med traditionen där kvinnor förväntas vara passiva objekt, och framställer i stället kvinnor 

som aktiva subjekt som tar för sig sexuellt, på ett sätt som överensstämmer med feminismens 

strävan efter kvinnors sexuella självbestämmande (White 2013, s. 610). Att Creekmur frågar 

sig var Minaj gimmick slutar och var hon börjar blir motsägelsefullt eftersom Nicki är i 

karaktär som sin persona när helst hon uppträder (i foton, videor, på scen och så vidare). 

Varför skulle hon posera som privatpersonen Onika Maraj när hon fotograferar en 

omslagsbild till Nicki Minaj låt Anaconda?  

 

Minaj och hennes dansare har kläder som framhäver och exponerar deras rumpor, bröst och 

lår (de dansar sexigt, kameran zoomar in på dessa kroppsdelar). Det är nära till hands att 

avfärda videon som en typisk sexualisering av kvinnor riktad till den manliga blicken. Men 

det kan också läsas som ett feministiskt motstånd då avsaknaden av män i videon (så när som 

på rapparen Drake i slutet) ger Nicki kontroll över narrativet – hon bestämmer exakt hur hon 

vill bli sedd. Painia exemplifierar med Beyoncés video till låten Partition där sångerskan 

riktar sin blick och sexighet mot kameran, vilket lika gärna kan mottas av en kvinnlig publik 
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som njuter av att se hennes kropp som en manlig (Painia 2012, s. 34-35). Denna queera 

tolkning blir ännu mer angelägen i Anaconda där dansarna tar på varandras rumpor och Nicki 

smiskar dem. Hon instruerar kvinnorna på gymmet, den svettiga inramningen adderar till den 

homoerotiska stämningen. Videon kan också läsas som ett motstånd mot 

respektabilitetskraven och mot det vita feminina skönhetsidealet. Här dansar en svart kvinna 

tillsammans med andra (främst bruna och svarta) kvinnor i en djungel helt fri från män. 

Kvinnornas kroppar är fylligare än vad som är vanligt förekommande i de flesta amerikanska 

musikvideor. De har valkar, deras kroppsdelar dallrar när de dansar. 

 

I scenen med rapparen Drake dansar hon för honom medan han sitter på en stol helt förtrollad 

av hennes kropp och rörelser. När han sträcker fram handen för att röra hennes bakdel slår 

hon bort den - en tydlig markering och motsättning mot att låta en man bestämma över hennes 

kropp eller lägga beslag på den. Dansen sker på hennes villkor och är lika mycket till hennes 

glädje (om inte mer?) som för hans, manifesterat i att hela scenen börjar med att Nicki 

skrattande rappar: ”Oh he love this fat ass hahahahaha!” (Minaj 2014).  

 

I en annan scen har Minaj ett förkläde på sig i ett kök. Hon skalar en banan som hon sedan 

bryter av, en tydlig fallossymbol som hon sedan demonstrativt kastar iväg med en 

oimponerad min. Hon befäster sin status och makt över denna djungel och fristad som hon 

byggt upp i videon, där inga män syns till. Hon styr narrativet, hon är drottning i denna 

kvinnodjungel. Hon avsäger sig och kastar bort den patriarkala dominansen, symboliserat i 

videon med bananen som hon skivar och slänger iväg.  

 

På liknande sätt som Salt n Pepa gör när de rappar om män de åtrår, så har även Minaj här en 

”sexualiserad makt över män”. Narrativet är det motsatta från många andra hiphopvideor där 

kvinnor enbart är tysta objekt som kontrolleras eller sätts på piedestal (King Watts 2002, s. 

206). I stället för fokus på manlig njutning är Nickis sexualitet i centrum, där hon är ett 

subjekt som för sin egen talan. Hon vägrar att bli kontrollerad av en man, genom att både 

fysiskt slå bort en mans hand som försöker röra vid hennes rumpa, men också då hon 

tillintetgör fallossymbolen och kastar iväg den. Minen hon gör när hon slänger bort bananen 

låter oss som åskådare veta att mäns åsikt eller försök till kontroll över henne inte är något 

som hon bryr sig om.  
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White refererar till Lisa Lewis (1995) som menar att vissa områden inom medierna kan 

manipuleras till kvinnors fördel. Enligt Lewis arbetar kvinnliga musiker aktivt för att skapa 

musikvideor till deras fördel, att få erkännande som kulturproducenter och att få sprida sina 

erfarenheter av att vara kvinna. Svarta kvinnor från medelklassen, som exempelvis svarta 

kvinnliga hiphopartister, använder sina röster och arenor för att uppmärksamma frågor om 

sexualitet och skriva om sina roller som kvinnor i afroamerikansk kultur (White 2013, s. 613).  

Till skillnad från mäns videor, som ofta framställer fysiskt våld och aggression, präglas 

kvinnors hiphopvideor ofta av att göra sin röst hörd och uttrycka sin åsikt. Genom låttexter 

och musikvideor kan de skapa sig ett utrymme för att uttrycka sig politiskt och personligt 

(Emerson 2002, s. 126).  

 

I svarta kvinnors bluesmusik under 1920- och 1930-talet uttrycktes kvinnlig subjektivitet, 

sexualitet och längtan i texterna (Chepp 2015, s. 212). Eftersom att kvinnornas bluesmusik 

härstammade från arbetarklassen kunde de kringgå medelklassens respektabilitespolitik- och 

krav. Bluestexterna tog upp ämnen som vikten av kvinnlig tillfredställelse, sexuellt 

självbestämmande för kvinnor, lesbisk åtrå, myter runt fallosens makt. Ofta användes humor 

som strategi för att uppmärksamma det absurda i dessa myter (Chepp 2015, s. 212). Precis 

detta gör Minaj i musikvideon till Anaconda. Hon använder humor, blandar in lesbiska 

uttryck, fokuserar på den svarta kvinnans självbestämmande över sin kropp och rätten till sin 

sexuella lust och driver med fallossymbolen.  

 

I stället för att försöka bevisa sig sexuellt respektabel (med andra ord, vit), använde kvinnorna 

bluesmusikens diskurs för att sjunga om explicit sex. Svarta feministiska forskare menar att 

det var blueskvinnornas avståndstagande från det vita, manliga, heterosexuella borgerskapets 

krav på respektablitet som möjliggjorde för dessa svarta kvinnor att aktivt ta del i 

diskussioner kring sex, utan att be om ursäkt för sin ”oanständighet” (Chepp 2015, s. 212).  

	

7.3	Föreställningar	om	svart	kvinnlig	sexualitet		
 

Trots att jag tidigare har framhållit att Minaj utmanar normer kring den svarta kvinnans kropp 

och sexualitet, så kan hon även befästa dem. Framställningen kan vara både hegemonisk och 

mot-hegemonisk så tillvida att den både kan befästa den så kallade hypersexualiseringen av 

den svarta feminina kroppen, samtidigt som den kan gå emot den typiska framställningen av 
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svart sexualitet (Durham 2010, s. 39). Nicki kan anses befästa den hypersexuella bilden då 

hon poserar avklädd på omslagsbilden, hon anspelar på sex och framhäver sin stereotypt 

feminina kropp. Anledningen till att Minaj väljer att visa upp sin avklädda kropp kontinuerligt 

är inte så svår att tänka sig: sex säljer. Musikbranschen vill ha dessa avklädda kvinnliga 

kroppar för att öka försäljningen. Kvinnor förbli sexuella objekt, vars kroppar ska visas upp 

och ”säljas”. Å andra sidan, det faktum att Nicki i sin video visar sig självsäker, sexuell och 

självständig kan läsas som en strävan att som svart kvinna omdefiniera sin sexualitet och själv 

ta kontroll över den. Det blir en motsättning mot hur svart kvinnlig sexualitet traditionellt har 

porträtterats (Emerson 2002, s. 630). Dessa motstättningar är inget hinder för en 

hiphopfeministisk analys. Snarare är det önskvärt att se både det problematiska och det 

stärkande i en artist, genre eller bit populärkultur (Durham, Morris och Cooper 2013, s. 723).  

 

7.3.1	Respektabilitet 
	
Kraven på respektabilitet har sitt ursprung i protestantisk etik och viktorianska (a)sexuella 

ideal utifrån en vit, patriarkal heteronorm. Det sena 1800- och tidiga 1900-talets lynchning 

och förföljelse av svarta personer i USA var tätt sammankopplad med rasistiska och 

patriarkala maktassymetrier som byggde på föreställningen att vita kvinnor behövde skyddas 

från sexuellt farliga svarta män. De kvinnor som inte ansågs behöva detta ”beskydd” 

betecknades som orespektabla. Svarta kvinnor ur medelklassen kände sig manade att 

upprätthålla en viss respektabilitet inför den vita medel- och överklassen i hopp om att kunna 

lyfta statusen för andra svarta personer. Respektabiliteten skapade en gemenskap bland afro-

amerikaner, ett sätt att mobilisera sig mot rasismen. Samtidigt demoniserades många som inte 

levde upp till kraven på respektabilitet, exempelvis de fattiga och queera afroamerikanerna. 

Många svarta personer verksamma inom kreativa yrken, som regissörer, artister och 

manusförfattare, har motsatt sig och kritiserat respektabiliteten genom sina verk. De har 

vägrat visa respekt för respektabiliteten och i stället använt sig av satir (Chepp 2015, s. 209-

212). På detta sätt fortsätter Nicki på tidigare kreativa personers avståndstagande när hon 

motstätter sig och driver med respektabiliteten (mer om detta senare).  

 

7.3.2	Hora	eller	madonna	
	
Creekmur uppvisar också ett tydligt hora-madonnakomplex när han å ena sidan uppskattar 

bilden på hennes kropp ”as a man” men å andra sidan, som pappa, oroar han sig för Minaj 
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sexuella framtoning nu när hans dotter snart är en vuxen kvinna. Ifrågasättandet av svarta 

kvinnor som ”hypersexuella”, som Creekmur skriver, är problematisk då det innebär att svarta 

kvinnors val att visa någon form av sexualitet, att visa ”för mycket hud”, att dansa ”för 

provokativt”, kategoriskt anses vara fel (White 2013, s. 620). Det är ofta just svarta kvinnor 

som utsätts för denna övervakning av deras kroppar som anses vara ”för mycket”, ”för 

sexiga/vulgära”. Hade det inte varit en svart kvinna skulle troligtvis inte samma framställning 

läsas som provokativ av det vita majoritetssamhället. Respektabilitetspolitik, som detta är 

exempel på, är även ett resultat av rasismen på ett annat sätt: eftersom gruppen svarta 

personer, och specifikt i detta fall svarta kvinnor, inte tillåts representera människor på samma 

sätt som vita tillåts göra, utan alltid just gruppen svarta, så blir det extra viktigt att ”hålla koll” 

på hur medlemmar ur gruppen beter sig (Dyer 1997, s. 1-2). Om Nicki Minaj inte är 

respektabel så drabbar det fler än bara henne, det påverkar potentiellt hela det 

afroamerikanska communityt, och därför anser sig Creekmur som svart man ha rätten att 

kommentera hur Minaj borde klä sig och vara som god förebild. Detta blottlägger en ny 

dimension av rasism – grunden för respektabilitetspolitiken är bristen på representation av 

svarta människor. 

 

Creekmur jämför Nicki Minaj med Lauryn Hill, Queen Latifa och MC Lyte. Dessa tre 

hiphopartister har haft en påklädd image och inte anspelat på sex på samma sätt som Minaj 

gör. Att ta Queen Latifah som exempel på en ”bra och respektabel” kvinna är inget nytt. 

White skriver att Latifa ofta upphöjs till att vara ”supermoralisk” och kontrasteras mot Lil’ 

Kim och Nicki Minaj som uttrycker och anspelar på sexualitet, vilket degraderar dem till 

symbol för ”horan” (White 2013, s. 620). Detta knyter också an till hora-madonnakomplexet 

som Creekmur målar upp: det finns bra, påklädda kvinnor, och dåliga sexuella kvinnor (som 

han som heterosexuell man ändå gillar att titta på!). Svarta kvinnor framställs som antingen 

”ladies and queens” (Queen Latifah, Lauryn Hill, MC Lyte i detta fall) eller ”bitches and 

whores” (Nicki Minaj och även Lil’ Kim) (Durham, Cooper och Morris 2013).  

 

7.3.4	En	drift	med	stereotypen		
	
White refererar till James (2008) som påminner hur svart kvinnlig sexualitet stereotypt 

representeras som ”onormal” och ”överdriven” i jämförelse med patriarkal vit sexualitet; från 

Sara Baartman (mer om henne här nedan) till Josephine Baker till Beyoncé och Nicki Minaj. 

Svarta kvinnor har porträtterats som mer sexuella, djuriska och närmare naturen. Detta 
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kopplas till normer om kvinnlig sexualitet som isärhåller horan från madonnan, där svarta 

kvinnor automatiskt associeras med bilden av den dåliga kvinnan; horan (White 2013, s. 612). 

Minaj har valt att lägga platsen för Anacondavideon i djungeln, med största delen svarta och 

bruna kvinnor som dansar i korta shorts, inoljade och med kamerazoomningar på rumpan. 

Hon driver med denna föreställning att svarta kvinnors sexualitet skulle vara onormal och 

djurisk (Hill Collins 2000, s. 70-71). Symboliken till det vilda och frisläppta blir tydlig i 

videon. Att hon driver med föreställningen blir tydligt i videon då den överdriver i alla scener. 

Scenografin är lite barnfilmsaktig och uppenbart byggd i en studio, de snabba 

inzoomningarna på när Nicki smiskar sina dansares rumpa och de överdrivna färgerna i 

videon, tillsammans med låten som är upptempo vars refräng har karaktär av en barnramsa, 

bidrar till detta intryck. Dessutom ser Minaj sjäv ut som en seriefigur, speciellt i köksscenen 

där hon har rosa peruk, mycket smink, uttrycksfull mimik och ett svart-vitt förkläde som mest 

används i kostymfilmer i dag, för att addera till den sammantagna animerade känslan. 

Musikens tempo och lekfulla text bidrar också till den humoristiska känslan i musikvideon. 

Det går inte att ta videon på allvar och det var nog aldrig tanken heller. Precis som Chepp 

(2015) skriver att många svarta skapande personer har gjort, väljer också Minaj här att 

kritisera respektabiliteten och i stället göra satir över hur svarta kvinnors kroppar ”inte får se 

ut” för att klassas som respekatabla (Chepp 2015, s. 209-212). Hon vägrar att visa respekt för 

respektabiliteten. 

 

7.3.5	Hottentot	Venus	
	
Minaj omfamnar den stereotypa framställningen av en svart kvinna, med stor rumpa och stora 

bröst, som hon antagligen förstorat genom skönhetsoperationer. Att ha en kurvig och yppig 

kropp som vit, blond kvinna är ett västerländskt skönhetsideal (se till exempel Marilyn 

Monroe och Pamela Andersson) men en svart kvinna med dessa drag kan läsas som ett 

subversivt motstånd, då den kvinnliga svarta kvinnan i allmänhet, och hennes rumpa i 

synnerhet, historiskt sett har varit utsatt för sexualisering, exotisering och kränkning. Ett 

tragiskt och talande exempel på detta är Sara ”Saartjie” Baartman, den sydafrikanska kvinna 

som togs som slav av de europeiska kolonisatörerna till London och Paris där hon ”ställdes 

ut” till allmän beskådan, inklämd i en liten bur, ibland tillsammans med djur. Avklädd så 

hennes rumpa och ”annorlunda hud” syntes, betalade vita européer för att äcklas och 

fascineras av Sara som de ansåg vara lägre stående än de själva. Hon kallades Hottentott 

Venus och fokus var just på hennes rumpa som exponerades och exotiserades. Efter hennes 
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död, blott 26 år gammal, dissekerades hennes kropp och hennes genitalier bevarades i 

glasburkar som utställningsobjekt på ett museum (SAHO 2016). White menar att mediernas 

fascination och fixering vid Nicki Minaj rumpa liknar den som Sara Baartman var utsatt för. 

Journalister och fans har varit mer intresserade av huruvida Minaj rumpa är opererad än av 

hennes musik. På liknande sätt var de europeiska åskådarna besatta av att peta på Baartmans 

rumpa genom buren för att se om den var äkta (White 2013, s. 615-616). Minaj rappar i 

”Anaconda”: ”I got a big fat ass”, vilket i relation till Baartmans historia blir ett sätt att prata 

tillbaka och göra motstånd; att ta tillbaka makten och vara stolt över den exotiserade 

kroppsdel som stereotypt associeras till svarta kvinnor. I stället för att skämmas för det som 

pekades ut som avvikande och fult hos svarta kvinnor har hon välkomnat kommentarerna till 

viss del ”As long as they talking about Nicki Minaj, I’m good” (White 2013, s. 616) och även 

lagt mycket fokus på rumpan själv, inte minst i Anacondavideon där flera av rörelserna 

fokuseras på rumpor och låten explicit handlar om stora bakdelar.  

 
 

7.4	Vithet	som	avgörare	av	rasism		
	

7.4.1	Vit	feminism	och	ond	tro	
	
Nicki Minaj twittrade att hon var besviken över nomineringarna till årets video på MTV-galan 

Video Music Awards. Anaconda hade slagit visningsrekord det första dygnet efter att den 

lanserats men var inte nominerad. Minaj skrev att de andra tjejerna blir nominerade när deras 

videor slår rekord. Om en hyllar smala kroppar i sin video blir en nominerad, fortsatte hon, 

och avslutade med att skriva att svarta kvinnor påverkar popkulturen så mycket men blir 

sällan belönade för det. Taylor Swift blev defensiv och menade att Minaj skapade en onödig 

konflikt kvinnliga musiker emellan genom att ställa kvinnor emot varandra.  

 

Det intressanta här är inte att spekulera i vem av artisterna som hade ”rätt eller fel”, inte heller 

vem som ”vann” argumentationen. Artikeln som jag analyserar har tagit skärmdumpar från 

twitterkonversationen och till och med döpt den till ”Twitter beef”, ett effektivt sätt att 

förminska uttalandenas politiska laddning till ett bråk mellan två divor. Att jag väljer att lyfta 

in Taylor och Nickis försoning beror på att deras personliga relation till varandra är oviktig i 

sammanhanget. Det som ska analyseras i detta fall är hur en vit kvinna direkt går i 

försvarsställning mot en svart kvinnas analys och frustration över en orättvis musikbransch.  
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Trots att Minaj skriver ”black women influence pop culture so much but are rarely rewarded 

for it” - en uppenbar kritik av den rasistiska och sexitiska maktordningen, tror alltså Swift att 

Minaj går till personligt angrepp mot henne. Swift ”försvarar sig” med att hon alltid har 

stöttat Nicki, och att det är olikt henne att ställa kvinnor emot varandra, kanske tog någon av 

männen hennes nominering? Implicit menar Swift här att Minaj inte borde skylla på henne, en 

annan kvinna. I stället borde hon kritisera männen, eftersom alla kvinnor är förtryckta av män. 

Detta är väldigt likt det fenomenet ”white feminism” där vita kvinnliga feminister beskyller 

svarta och bruna kvinnor för att urgröpa feminismen när de blir kritiserade. Detta blir ett sätt 

att avsäga sig ansvaret för det vithetsprivilegium som genomsyrar den västerländska 

medelklassfeminismen. Genom att styra samtalet till bara handla om kön, kan Swift här 

kringgå den rasproblematik som Minaj påtalar. Taylor reagerar som många vita personer gör 

när deras vithet observeras av svarta och bruna personer (hooks 1992, s. 167). Speciellt de 

vita som anser sig vara öppensinniga och antirasistiska, skriver hooks, blir chockade och 

offensiva när deras vithetsprivilegier uppmärksammas. Hooks skriver att de ”medvetna” vita 

ofta försöker avfärda kritiken med repliken ”men vi är ju alla människor!”. Genom att utge sig 

för att vara ”färgblinda” vill de slippa adressera frågor om rasförtryck (hooks 1992, s. 167). 

På liknande sätt försöker Swift avfärda Minaj tweets och i stället rikta fokus på 

kvinnoförtrycket, som också är ständigt närvarande i samhället, inte minst i den amerikanska 

musikindustrin. Men i detta fall riktade Minaj sig inte bara till patriarkatet utan även till 

rasmaktsordningen som premierar vita kvinnliga kroppar framför svarta kvinnliga kroppar, en 

diskussion som Swift alltså inte vill kännas vid.  

 

Nicki twittrade att när någon av ”de andra tjejerna” (alltså de vita och smala kvinnliga 

artisterna i den amerikanska musikindustrin) lanserar en video som slår rekord och hyllar 

smala kroppar blir de nominerade till en VMA. Både Miley Cyrus och Britney Spears har 

gjort VMA-nominerade musikvideos där de var mer avklädda än Nicki utan att möta samma 

ifrågasättande som Anacondavideon fick. Cyrus satt helt naken på en rivningskula i Wrecking 

Ball och Spears var endast täckt av Swarowskikristaller i Toxic. Wrecking Ball var inte bara 

nominerad utan vann också i kategorin årets video (det mest prestigefulla priset på VMA-

galan) (MTV 2017).  

 

Taylor skrev att Nicki var välkommen upp på scen tillsammans med henne om hon skulle 

vinna. Det var inte bara nedlåtande, utan missade även helt poängen Minaj försökte göra. Hon 

vill inte bli medbjuden på scen av Swift, hon vill vinna själv! Minaj bedyrade att hon gillar 
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Swift, som svar när den senare skrev ”I’ve done nothing but love and support you. It’s unlike 

you to pit women against eachother”, men att Taylor borde ta tillfället i akt att tala om denna 

problematik. Inte ens när Taylor har insett sitt misstag, bett om ursäkt och försonats med 

Nicki, skriver hon något om svarta kvinnors utsatta situation och rasismen de utsätts för. Hon 

blev väldigt upprörd när hon trodde att hon blev ”called out” av Nicki. Men även efter att hon 

eventuellt har förstått var Minaj kritik riktade sig valde hon att vara tyst. Betyder det att hon 

anser att det är värre att påtala den rasistiska maktassymmetrin, än det faktum att den 

existerar?  Om nu Taylor förstår att Nicki kritiserar vithetsnormen, men väljer att ignonerar 

problemet, blir detta ett exempel på Yancys begrepp ”ond tro” (2008, s. 228). Taylor väljer att 

ljuga för sig själv om hur hennes egen plats högt upp i den hegemoniska vithetsnormen 

påverkar henne som vit kvinna positivt, men Nicki som svart kvinna negativt, genom att 

låtsas att detta inte är ett problem.  

 

7.4.2	Tone-policing	
	
I intervjun med Miley Cyrus verkar Miley förstå att Minaj kritik knyter an till ett större 

samhällsperspektiv, men ändå avfärdade hon Nickis sätt att säga det på och menade att Minaj 

var ouppfostrad, arg och avundsjuk. Miley kritiserade att det i pressen har omnämnts som ett 

twitterbråk mellan två kända sångerskor, men ansvaret för det lägger hon på Minaj och inte 

medierna som väljer att rama in (och rubriksätta) det på detta sätt. Cyrus sa att hon inte 

respekterar Minaj då hon enligt Miley var aggressiv. Nicki borde ha varit kärleksfull i sin 

kritik, tyckte Cyrus. Detta kallas tone-policing, att kräva god ton av den förtryckta. ”Om jag 

ska lyssna på dig måste du tala trevligt”. Det grundar sig på en uppfattning att sättet en talar 

om rasism är viktigare än rasismen i sig. Detta låter påskina att om rasifierade personer bara 

hade en ”artigare ton” så skulle vita lyssna på dem mer, vilket i förlängningen innebär att 

rasismen är svarta och bruna personers eget fel (Tilahun 2008).  

 

Cyrus kritiserar att Minaj gjorde detta till en fråga om henne själv i stället för att ta upp det 

som ett större problem och kritisera systemet. Cyrus verkar inte inse att det är exakt detta 

Minaj har gjort. Cyrus reagerar precis som Yancy skriver att vita ofta gör genom att anklaga 

svarta personer för att vara överkänsliga eller för snabba att generalisera några få isolerade 

händelser (Yancy 2008, s. 227). I diskussioner om rasism tar vita personer ofta rollen som 

domare över vad som verkligen är rasism. Anledningen till att vita ger sig in i debatten är att 
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de vill försvara sig själva och deras uppfattade egna ”godhet”, för att maskera hur de är 

involverade i den vita rasismen (Yancy 2008, s. 229).  

 

Cyrus reagerar precis som den vita studenten som Yancy skriver om, som avfärdar rasismen 

han utsätts för som ”skitsnack”. När vita personer bortförklarar rasismen mot svarta blir det 

till ett utraderande av de rasifierades levda erfarenheter. Vitas rasism innebär en avsaknad av 

empati för andra – en oförmåga att känna med andra utanför den egna gruppen (Yancy 2008, 

s. 228). När Cyrus kritiserar Minaj för att vara aggressiv reducerar hon Nicki till en stereotyp 

av ”the angry black woman”. White refererar till Hill Collins (2005) som skriver att 

representationer av svarta kvinnor som ”bitches” (arga, aggressiva kvinnor) är gjorda för att 

(fortsätta) avfemininisera och demonisera dem (White 2013, s. 616).  

 

7.4.3	Det	personliga	är	politiskt		
	
Om en ska tala om ras så får en inte tala utifrån sig själv, menar Cyrus. Det är ett krav som 

sällan appliceras i andra sammanhang. Under feminismens så kallade andra våg talade 

kvinnor om hur det personliga är politiskt - det finns ingen skillnad. Om en lever i ett 

samhälle som utesluter en från många rättigheter som ges utan omsvep till de med strukturell 

makt i samhället så kan du inte göra skillnad på var du som privatperson slutar och politiskt 

subjekt börjar. Davis skriver att uppdelningen mellan privat och offentligt bara är relevant för 

den vita över- och medelklassen i USA, eftersom staten har lagt sig i arbetarklassens och 

rasifierade människors liv. För svarta kvinnor är det personliga också politiskt (Davis 2002, s. 

43). Därför blir det också av stor vikt att svarta kvinnor bryter tystnaden och berättar om sina 

levda erfarenheter. Men det är en svår uppgift, då svarta kvinnor inte förväntas att tala 

överhuvudtaget, menar Davis. Dessutom uppfattas det som att svarta kvinnor gnäller när de 

påtalar problem och förtryck (Davis 2002, s. 47). Cyrus antyder i sin intervju att Minaj är 

gnällig, och att hon egentligen bara är avundsjuk som inte blev nominerad i den kategori hon 

önskade.   

 

Cyrus försöker förekomma kritiker som skulle avfärda henne som en vit, omedveten 

popstjärna genom att hävda att hon har koll på statistik och vad som händer i världen (vilket 

här får läsas som att hon är medveten om rasismens logiker), men håller ändå fast vid att det 

inte var en medveten diskriminering från MTV:s håll. Miley avfärdar här hela Nickis kritik, 

på samma sätt som Taylor gjorde. Både Miley och Cyrus reagerar med chock och 
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aggressivitet när de ställs inför Nickis uttalanden (hooks 1992, s. 167).  Miley vägrar att 

lyssna till Nicki och försöka förstå vad Nicki menar och hur hon upplever världen utifrån sin 

position som svart kvinna, något som är vanligt förekommande då vita personer blir ”tagna i 

bakhåll av sin vithet” (Yancy 2008, s. 228).  

 

I Taylor och Mileys uttalanden synliggörs den hegemoniska vitheten. Genom att låna Ahmeds 

teori blir det tydligt hur de rör sig fritt i det vita rummet (2010). De tar upp ett utrymme som 

för dem som besitter vithet känns helt naturligt. Även om Ahmed menar hur kroppar rent 

fysiskt får eller ges plats i rummet så menar jag att teorin även kan appliceras på det mediala 

offentliga rummet. Nicki Minaj tar plats på sociala medier och säger sin mening. Direkt 

svarar Taylor Swift genom att kritiserar Minaj. På samma självklara sätt ger Miley Cyrus sig 

själv rätten att tolka och ge sin åsikt över hur Minaj borde ha agerat. De väljer båda att 

förminska situationen och göra den personlig, i stället för att se den som något politiskt. Cyrus 

och Swift har båda de vita kroppar som ”känner sig hemma”. Kolonialismen skapar en ”vit” 

värld, där vita kroppar kan röra sig fritt. Den svarta kroppen blir objekt för de vitas kritiska 

blickar (Ahmed 2010, s. 54). Därför är det heller ingen tillfällighet att både Cyrus och Swift 

anklagar Minaj för att vara aggressiv, ställa kvinnor mot varandra (läs: ofeministisk) och talar 

om ras ”på fel sätt”. Som vita är de vana att vara i centrum och känner sig även berättigade att 

avgöra vad som är rasism och inte (Dyer 1997, s. 10, Yancy 2008).  

 

Som svar på Mileys intervju väljer Nicki att på VMA-galan avsluta sitt tacktal med att vända 

sig till kvällens värd med orden: ”And now back to this bitch that had a lot to say about me 

the other day in the press. Miley what’s good?”. Detta var ett väldigt bokstavligt sätt att tala 

tillbaka, dels explicit till Cyrus, som respons på hennes uttalande i The Times-intervjun, men 

också implicit till det vita patriarkala majoritetssamhället. Som jag skrev i inledningskapitlet: 

Att som svart kvinna hitta sin röst och använda den, speciellt på ett rebelliskt och kritiskt sätt, 

är ett av de mest kraftfulla sätten som feministiskt tänkande och praktik kan förändra ens liv. 

Genom att ge ett svar på, och blottlägga förtryckande strukturer och bli mer kritiskt medvetna 

kan unga svarta kvinnor förändra situationen för sig själva och samhället de lever i (hooks 

2014, s. 15). 
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8.	Slutsats	och	sammanfattning		
 

 

I denna uppsats har jag analyserat diskurser som rör Nicki Minaj möjligheter till motstånd och 

framställning av sig själv som svart kvinna. Jag har dessutom analyserat vad som kan ligga 

till grund för andra personers upprördhet eller oförståelse inför svarta kvinnors självuttryck, 

genom de vita kvinnliga artisterna Miley Cyrus och Taylor Swift samt den svarte mannen 

Chuck Creekmur.  

 

Nicki Minaj framställning av sin kropp, illustrerat här genom Anacondavideon, blir ett sätt att 

göra motstånd mot kraven på respektabilitet som bland andra Chuck Creekmur ställer på 

henne. I Anaconda nyttjar Minaj också möjligheterna som en persona ger henne: genom 

humor, peruker och kläder kan hon byta roll och vara både sexig, humoristisk och kringgå den 

vita skönhetsnormen (Hess 2015). Minaj utmanar det vita patriarkatet med alla medel hon 

kan: genom sin musik, sina parodierande personor som Barbie och sexobjekt (som även kan 

vara ett sexsubjekt), sin lekfulla inställning till sex och män, återtagandet av narrativet och 

framställningen av henne, och inte minst genom hennes klarspråkiga antirasistiska kritik. Hon 

är medveten om hur majoritetssamhället vill att hon ska vara; förminskad, respektabel, tyst 

och tacksam. Men hon vägrar att visa respekt för respektabiliteten (Chepp 2015).  

 

Denna uppsats har visat att Minaj använder många olika sätt för att göra mostånd och tala 

tillbaka till det vita majoritetssamhället. I denna text har jag tagit de mer bokstavliga 

exemplen där Minaj explicit skriver på twitter och säger ifrån i sitt tacktal, men jag menar 

även att videon till Anaconda och hela hennes persona som Nicki Minaj är ett sätt att motsätta 

sig de sexistiska och rasitiska kraven på att som svart kvinna passa in i normsamhället. Hon 

gör detta genom att motsätta sig kraven på respektabilitet och omförhandla hur hon som svart 

kvinnlig rapartist kan uttrycka sig. Hennes sexighet kan likaväl avläsas som queer/lesbiskt, 

som riktat mot den manliga blicken. I sin video tar hon kommandot över en man, hon leker 

med och kastar bort en uppenbar fallossymbol för att demonstera sin makt och kontroll. Hon 

uppvärderar sin svarta kropp i raptexter och genom kroppslig framställning och tar kontroll 

över sin sexualitet, vilket bidrar till ett narrativ av kvinnlig agens, till skillnad från hur svart 

kvinnlig sexualitet tidigare har porträtterats (Chepp 2015). 
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Hiphop (och hiphopfeminism) fortsätter på bluestraditionens sätt att ifrågasätta och motsätta 

sig det vita, respektabla femininitetsidealet genom att vara explicit sexuell, ta plats, leka med 

fallossymboler och spela på lesbiska symboler och iscensättningar i musikaliska uttryck och i 

musikvideor (Chepp 2015). Precis detta visar Nicki Minaj prov på i Anancondavideon. 

Samtidigt kan Minaj framställning av sin kropp och sexualitet både ses som hegemonisk och 

mot-hegemonisk, då hon både omförhandlar och anammar den hypersexualiserade bilden av 

den svarta kvinnan (Emerson 2002).  

 

Hennes kritik har mottagits, i denna uppsats exempel, av en svart man som anklagar henne för 

att vara för sexuellt explicit/vulgär, som en dålig förebild och en kvinna som inte vet sitt eget 

värde. Det jag har kunnat visa i denna undersökning är att detta är ett vanligt fenomen där 

svarta (musiker)kvinnor beskylls för att vara sexuellt gränslösa, orespektabla och ”för 

mycket” när de framställer sig på ett sexuellt sätt eller är explicit sexuella i sina texter. I stället 

kan deras sexuella subjektivitet tolkas som något subversivt där de ger sig själva en plats att 

beskriva sig själv som ett sexuellt subjekt och motsätta sig de vita, manliga, heterosexuella 

kraven på borgerlig återhållsam sexualitet (Chepp 2015).  

 

Hennes motsånd har även tolkats av de vita kvinnorna Cyrus och Swift. De anklagade Minaj 

för att vara anti-feministisk, gnällig och aggressiv när hon kritiserade hur hon som svart 

kvinna blir bemött i den amerikanska musikindustrin. Detta är en typisk reaktion från vita 

personer som ställs inför vithetsnormen, där de väljer att ljuga för sig själva om sin egen plats 

i hierarkin, och reagera med chock eller aggressivitet mot den svarta/bruna personen som 

påtalade ojämlikheten (Yancy 2008).  

 

Jag saknar forskning som mer explicit granskar den typ av slentrianmässig rasism som just 

vita kvinnor, som själva är uttalat feminister och säger sig vara medvetna om 

maktasymmetrier i samhället, utstätter rasifierade kvinnor för. Detta kallas i populärkulturella 

sammanhang för white feminism, eller vit feminism. Jag menar att Taylor Swift och Miley 

Cyrus båda använder sig av vit feminism då de avfärdar, missförstår och rent av ignorerar den 

kritik som Minaj framför. Ett teoretiskt ramverk som kompletterats med forskning just kring 

vita feministiska kvinnor som förnekar rasismens betydelse för icke-vita kvinnor hade 

bidragit positivt till min undersökning. Däremot finns det ännu inte mycket sådan forskning, 

varför jag förespråkar att framtida forskning bör fokusera mer på det. På så vis kan en än mer 
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nyanserad bild av Yancys (2008) teorier om ”ond tro” och ”att bli tagen i bakhåll av sin 

vithet” utvecklas.  

 

Avsutningsvis vill jag konstatera att representation är viktigt. Om bara vissa vittnesmål, 

åsikter och sanningar tillåts föras fram i samhället och det offentliga rummet så får det stora 

konsekvenser för de vars röster ständigt trycks ner. Att göra oreflekterade, standardiserade 

associationer kring svarta kvinnor bidrar till fortsatta stereotyper och respektabilitetspolitik 

som inskränker svarta kvinnors handlingsutrymme i det offentliga samtalet, och livet i stort. 

Att som svart kvinna göra sin röst hörd på ett kritiskt och rebelliskt sätt kan förändra 

samhället (hooks 2014, s. 15).  
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