
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God of Pop? 

– En undersökning om hur Gud porträtteras 

inom populärmusik. 

Södertörns högskola | Institutionen för genus, kultur & historia 

Kandidatuppsats 15 hp | Religionsvetenskap med didaktisk inriktning C 

| Vårterminen 2010  

 

 

 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

Av: Palmina Pepelar Hadzija 

Handledare: Staffan Nilsson 

 

 

 

 

 



2 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning: ......................................................................................................................................3 

1.1 Syfte och frågeställning: ............................................................................................................3 

1.2 Disposition: ...............................................................................................................................4 

1.3 Material: ...................................................................................................................................4 

1.4 Metod: ......................................................................................................................................6 

1.5 Teori: ........................................................................................................................................7 

1.6 Bakgrund: ............................................................................................................................... 10 

2. Undersökning, analys & resultat av låttexter: ........................................................................... 12 

2.1 Beyond Words ........................................................................................................................ 12 

2.2 Appreciation ........................................................................................................................... 15 

2.3 My Life ................................................................................................................................... 18 

2.4 Stronger .................................................................................................................................. 21 

2.5 My Saving Grace .................................................................................................................... 23 

2.6 Best Friend .............................................................................................................................. 27 

3. Diskussion: .................................................................................................................................. 31 

3.1 Sammanfattning och slutsatser: ............................................................................................... 34 

4. Källförteckning: .......................................................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Inledning: 

Under min barndom och fram till idag har musiken spelat en stor och avgörande roll för mig 

eftersom den har kunnat påverka mig i många situationer. På något sätt har jag alltid kunnat 

vända mig till musiken som har haft en lugnande verkan om jag varit arg, en tröst om jag varit 

ledsen eller förstärkt min lycka då jag varit glad. Jag tror att många kan känna igen sig i detta. 

Musiken har en sorts magisk kraft som får iallafall mig att må bättre.  

 Under högstadiet lyssnade jag mycket på pop, r‟n‟b och hip- hop som var rätt 

inne då. Som många andra ungdomar, lyssnade jag aldrig till texten, det var främst rytmen 

som fångade mitt intresse. På något sätt började jag till slut att lyssna till texten och det 

artisterna verkligen sjöng om och blev helt förtrollad. I nästan varje låt fanns det budskap som 

sällan når fram till lyssnaren. Budskapen kunde röra allt mellan himmel och jord, kärlek, 

svek, vänskap och religion. De religiösa budskapen var något som jag blev förvånad över, jag 

hade aldrig anat att vissa artister jag lyssnade på sjöng om Gud, men så var fallet.  

 Eftersom jag själv aldrig lyssnade till budskapen i musiken och aldrig la märkte 

till att Gud förkom i populärmusik, tyckte jag att det vore väldigt intressant att lyfta fram hur 

Gud kommer till utryck inom musik. I denna uppsats kommer jag att studera utvalda 

musiktexter från populärmusiken. Dessa kommer att analyseras och tolkas med fokus på hur 

Gud omtalas, beskrivs och karaktäriseras. Många av de valda musiktexterna är relativt kända 

och utgavs mellan perioden 1994 fram till 2009. Då artisterna främst är från USA och 

låttexterna släppta under en relativt ny period, kommer fokus ligga på den nutida 

västerländska populärkulturen.  

 

1.1 Syfte och frågeställning: 

Som tidigare nämnts, är jag väldigt intresserad över analysera musiktexter och få fram 

gudsbilden i dessa. Mitt syfte är därför att undersöka gudsbilden i populärmusik och få fram 

vilka attribut som dominerar eller är typiska gällande gudsbilden. Jag vill även påpeka att min 

undersökning avgränsar sig till enbart musiktexterna, inte dess musikstil eller form. 

Undersökningen kommer att starta med en kort presentation om musiklåten som jag valt och 

därefter kommer jag att genomföra analysen. Min frågeställning utgår från att finna en 

gudsbild i musiktexterna: 
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 Vilken gudsbild framställs i nutida populärmusik? 

 

1.2 Disposition: 

Den första delen av uppsatsen består av inledning, syfte, material, metod och teori. I dessa 

delar tar jag upp mitt syfte med denna uppsats och varför jag valt detta ämne. Under 

rubrikerna material, metod och teori kommer jag att presentera de utvalda artisterna och deras 

musiktexter. Jag kommer även att presentera diverse böcker som jag använder mig av samt 

hur jag har tänkt gå tillväga för att på bästa sätt kunna besvara min frågeställning och skapa en 

intressant uppsats. Till slut har jag presenterat vilken teori jag tillämpar i uppsatsskrivningen 

och en kortfattad bakgrund om artisterna samt en introduktion om några karaktärsdrag för den 

västerländska populärkulturen. 

 Den andra delen av uppsatsen består av själva undersökningen. I denna del 

kommer jag att undersöka musiktexterna, analysera dem samt presentera resultaten. Den 

tredje och sista delen kommer att innehålla en diskussion kring ämnet samt en avslutande 

sammanfattning och källförteckning. 

 

1.3 Material: 

Primärmaterialet består främst av diverse låttexter från omtalade världsartister. De låttexter 

som jag har tänk analysera är: ”Beyond words” och ”Appreciation”, båda framförda av 

popgruppen Outlandish. ”My Life” och ”Stronger” av den världskända Mary J. Blige, samt 

”My Saving Grace” av Mariah Carey och slutligen ”Best Friend” av ingen mindre än 

rapstjärnan P. Diddy. Artisterna som tas upp i denna uppsats är från USA med undantag för 

popgruppen Outlandish som kommer från Danmark. 

Anledningen till att jag valt dessa artister och deras låtar är mycket på grund av 

att jag själv lyssnat på dem utan att veta vad som egentligen menas. Det som fick mig att välja 

just dessa låtar var för att de skiljde sig från de övriga i respektive artisters album. Det blev 

alltså en avvikelse från deras ”egentliga” musik som fångade min uppmärksamhet. Detta är 

något jag kommer ta upp i min undersökningsdel och klargöra ytterligare. Dessa artister och 

texter är populära och framgångsrika vilket är en ytterligare orsak till att jag valde dessa då 

min fokus ligger på nutida populärmusik.  
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Sekundärmaterialet består av böcker som ”Call me the seeker” av Michael J. 

Gilmour, ”Med framtiden i backspegeln: black metal- och transkulturen: ungdomar, musik 

och religion i en senmodern värld” skriven av Thomas Bossius och Andreas Hägers 

avhandling ”Religion, rock och pluralism – En religionssociologisk studie av kristen diskurs 

om rockmusik”. 

”Call me the Seeker” är en samling uppsatser som behandlar ämnet musik och 

religion. Boken inriktar sig på olika popstjärnor och deras kända låtar som sedan analyseras 

där författarna plockar ut de religiösa delarna. De artister som presenteras i boken är inte de 

jag själv har valt att studera, men trots detta tycker jag att boken är användbar för min egen 

studie då den innehåller diskussioner kring populärmusiken och religionens samverkan. 

Andreas Hägers avhandling ”Religion, rock och pluralism – En 

religionssociologisk studie av kristen diskurs om rockmusik” diskuterar samspelet mellan 

populärmusik och religion. Precis som med Gilmours bok, har jag ingen direkt koppling till 

de artister som finns i Hägers avhandling men trots detta väljer jag att använda mig av de 

diskussioner som Häger använder sig av, för att framhäva huruvida forskningen kring religion 

och populärmusik förefaller. 

Den sista boken ”Med framtiden i backspegeln: black metal- och transkulturen: 

ungdomar, musik och religion i en senmodern värld” är en studie främst om black metal- och 

trans -musik men som även innehåller diskussioner om religionens betydelse i musiken. 

Denna bok innehåller många viktiga delar som är ytterst nödvändiga i mina resonemang och 

vidare diskussion om vilken betydelse musik har, samt för att påvisa hur Gud och religion 

omtalas i musiktexter.  

Jag kommer även att använda mig av diverse referenser från Bibeln, då några av 

de studerade texterna kan kopplas ihop med delar ur Bergspredikan och bönen ”Fader Vår”. 

Referenserna är hämtade från Svenska Folkbibeln Online och även referenser till ”Koranens 

Budskap”, en översättning av Mohammed Knut Bernström kommer att användas, detta på 

grund av återkommande kopplingar mellan låttexter och verser ur Koranen. 

Böckerna har valts på grund av deras intressanta diskussioner som framförs i 

respektive böcker men även för att de är mest relevanta för min uppsatsskrivning. Själva 

forskningen kring religion och musik är relativt nytt men växande, däremot har Andreas 

Häger varit en trogen forskare kring religionsvetenskap och populärmusik och skriver i sin 
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avhandling ”Religion, rock och pluralism – En religionssociologisk studie av kristen diskurs 

om rockmusik”: 

Populärmusiken är ett mycket litet tema inom religionsvetenskapen, men 

helt nonchalerad är den alltså inte. Studiet av diskursen om rockmusik – eller 

om populärkultur i allmänhet – har dock fått en mindre roll i 
religionsvetenskaplig populärkulturforskning än i populärkulturforskning i 

allmänhet.
1
 

 

Det är även märkvärt att poängtera att delar av mitt sekundärmaterial har hämtats från 

Internet. Några källor jag har använt mig av är hemsidor som National Encyklopedin, 

Alltombibeln, Svenska Kyrkans hemsida, Folkbibeln Online och islam.se. Dessa hemsidor har 

använts på grund av att de har länkat bland annat utgivare och kontaktpersoner som kan nås 

vid felciteringar, funderingar och diverse frågor. Detta är anledningen till att jag valt dessa 

källor som relativt pålitliga. Islam.se avviker däremot från de övriga, då de inte uppger 

utgivare. Islamguiden däremot har utsetts till Internetworlds bästa webbsida,
2
 och har länkat 

islam.se som en pålitlig källa, detta bidrog till valet av denna hemsida för min uppsats. 

 Jag har även använt mig av hemsidor för att få fram information om artister och 

deras musik, dessa hemsidor har använts på grund av regelbundna uppdateringar, samt deras 

möjlighet att kontakta administrationsavdelningen för synpunkter och frågor. Det är viktigt att 

vara källkritiskt mot hemsidor på Internet, men jag anser att en hemsida som ger möjlighet att 

kontakta administrationen, utger upphovsman och uppdaterar regelbundet fungerar som än 

mer trovärdig källa än en hemsida utan detta. Därför har jag valt att använda mig av dessa 

webbsidor.  

1.4 Metod: 

För att kunna besvara min frågeställning kommer jag att använda mig av en analyserande och 

jämförande metod som jag tillämpar på låttexter som jag valt. Med hjälp analys- frågor 

kommer jag att undersöka hur gudsbilden kommer till uttryck i dessa texter. Resultaten 

kommer därefter att diskuteras och jämföras. Analysfrågorna är:  

 Vilken typ av musiktext är detta? 

 Vad säger texten om Gud? 

 Har Gud ett kön? 

                                                             

1
 Häger, 2001:19 

2 http://www.islamguiden.com/popuptjanster/omoss.html   2010-05-27 

http://www.islamguiden.com/popuptjanster/omoss.html
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 Finns det några anknytningar till Bibeln eller Koranen i texten? 

 Finns det någon relation mellan text -jaget och Gud? 

 Vilket budskap kan man finna i texten? 

1.5 Teori: 

Det finns många uppfattningar om Guds egenskaper, de högst förekommande i både 

muslimska och kristna trosbekännelser är framförallt Guds allsmäktighet och barmhärtighet. 

Koranens första kapitel, Al- Fatiha, konstaterar några egenskaper hos Gud: 

 

1. I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN! 

2. Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, 3. den Nåderike den 
Barmhärtige, 4. som allsmäktigt råder över Domens dag! 

5. Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp. 

6. led oss på den raka vägen – 7. den väg de vandrat som Du har välsignat 

med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har 

gått vilse!
3
 

 

Även inom kristna traditioner bekänns Guds kraft och allsmäktighet i både Niceanska och 

Apostoliska trosbekännelserna:  

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, 

himmelens och jordens skapare.  

Vi tror ock på Jesus Kristus, 

hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den helige Ande, 

född av jungfrun Maria, 

pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, 

nederstigen till dödsriket, 

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
uppstigen till himmelen, 

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 

därifrån igenkommande till att döma 

levande och döda. 
Vi tror ock på den helige Ande, 

en helig allmännelig kyrka, 

de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 

Amen.
4
 (Apostoliska trosbekännelsen) 

                                                             

3
 Bernström: 2000:2 

4 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=258726&ptid=0  2010-05-22 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=258726&ptid=0
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Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av 
allt vad synlig och osynligt är; och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds 

enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud 

av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern, genom 
vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har 

stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av 

jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit korsfäst under 

Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, 
efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faders högra sida; 

därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens 

rike icke skall vara någon ände; och på den heliga Ande, Herren och 
livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med 

Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och 

på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda 
dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den 

tillkommande världens liv. Amen
5
 (Niceanska trosbekännelsen) 

För att definiera gudsbegreppet och få en generell uppfattning, har jag därför använt mig av 

uppslagsverket National Encyklopedin, där begreppet Gud definieras enligt följande:  

Gud, övernaturligt väsen med avgörande inflytande över tillvaron i 
olika religioner och trosföreställningar. Tron på en enda eller 

högsta Gud finns inom många kulturer och har en varierande 

innebörd. Monoteism är tron på en enda Gud.
6
 

Både de kristna trosbekännelserna och det muslimska inledningskapitlet tar upp olika 

egenskaper hos Gud. Som jag nämnde innan förekommer begrepp som nåderik, barmhärtig, 

allsmäktig och skapare ganska frekvent.  

Jag tänkte därför tydliggöra vad dessa begrepp innebär och se om de går att finna i 

de studerade musiktexterna. Begreppen är tagna ur en bibelordbok som behandlar bibliska 

begrepp och finns att besöka på Internet. Begreppet allsmäktig förklaras ur ett kristet 

perspektiv, att det är endast Gud som är allsmäktig och att han har makten att göra allt.
7
 

Muslimer däremot anser att allsmäktigheten tyder på Guds makt att råda över existensen, 

därför tilltalas han istället som den Allvetande:  

Islam kallar människan till att återvända till den Ende Sanne Guden och 
enbart tillbe och lyda Honom. Islam lär att människan skall närma sig Gud 

utan några mellanhänder. Detta för att den Allvetande Guden är i fullständig 

                                                             

5
 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=258726&ptid=0  2010-05-22 

6
 http://www.ne.se/gud     2010-05-03 

7 http://alltombibeln.se/bibliskordbok/ord_a.htm   2010-05-21 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=258726&ptid=0
http://www.ne.se/gud
http://alltombibeln.se/bibliskordbok/ord_a.htm
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kontroll över allt som existerar och för att Han kan skänka Sin nåd och 

barmhärtighet till vem Han vill.
8
 

Nåderik och barmhärtig är ytterligare återkommande termer då man talar om Gud. Att vara 

barmhärtig innebär att vara medkänslig och ha viljan att hjälpa andra,
9
 inom islam anser man 

att rättvisan och förlåtelsen är en del av Guds barmhärtighet. 
10

 Termen nåderik eller nåd 

syftar till att befria en människa från en synd hon begått, detta enbart om hon uppriktigt 

ångrar synden.
11

 Även muslimer delar denna uppfattning: 

Säg [Muhammad] till Mina tjänare: “Om ni har gjort orätt mot er själva 

genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud 

förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar 

barmhärtighet!” Vänd åter till Gud och underkasta er Hans vilja innan 
straffet drabbar er och ni inte [längre] kan få hjälp. Och följ den bästa av de 

[vägar] som har uppenbarats för er av er Herre, innan Hans straff plötsligt 

kommer över er, när ni minst anar det (Koranen 39:53) 

Ovanstående citat är hämtat från islam.se och innehåller termer som påvisar en relativt god 

sida hos Gud, men det framgår även att Gud har tendens att vara straffande och dömande, 

både i den Apostoliska trosbekännelsen men även i Koranens inledningskapitel. Inom 

religiösa traditioner talar man även om en transcendent eller immanent gudsbild, där det 

transcendenta synsättet innebär att man förknippar Gud med något utöver den mänskliga 

kraften.
12

 Det immanenta synsättet talar för motsatsen, att det gudomliga väsendet finns och 

verkar i världen, som oftast förekommer inom panteistiska traditioner.
13

 

Det är även märkvärt att poängtera att det finns skiljaktiga typer av sång inom 

religiösa traditioner. Då en av analysfrågorna behandlar just vilken typ av musiktext de 

studerade texterna är, tänkte jag presentera två av de vanligaste typerna av sånger inom 

framförallt kristna traditioner då majoriteten av de studerade texterna är skrivna ur ett kristet 

sammanhang: 

 Lovsång 

”En sång där man berömmer eller hyllar någon. I bibeln handlar det om lovsånger där 

                                                             

8 http://www.islam.se/allah-gud-namn-arabiska    2010-05-21 
9 http://alltombibeln.se/bibliskordbok/ord_b.htm   2010-05-22 
10 http://www.islam.se/straff-barmhartighet    2010-05-22 
11

 http://alltombibeln.se/bibliskordbok/ord_n.htm   2010-05-22 
12

 http://www.ne.se/lang/numen?i_h_word=transcendent   2010-05-22 
13 http://www.ne.se/sve/immanent    2010-05-23 

http://www.islam.se/allah-gud-namn-arabiska
http://alltombibeln.se/bibliskordbok/ord_b.htm
http://www.islam.se/straff-barmhartighet
http://alltombibeln.se/bibliskordbok/ord_n.htm
http://www.ne.se/lang/numen?i_h_word=transcendent
http://www.ne.se/sve/immanent
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man prisar Gud för hans välsignelser.”
14

 Lovsången upphöjer alltså Guds storhet, där 

texten hyllar Gud för hans välsignelser och generösa handlingar.  

 Missionssång 

Termen mission innebär följande enligt National Encyklopedin: ”mission, en religions 

gränsöverskridande verksamhet i avsikt att vinna och stödja nya anhängare. Termen 

förknippas framför allt med kristendomens utbredning.
15

”Man skulle alltså kunna påstå att 

missionsånger försöker förmedla ett budskap som ska locka till sig nya anhängare. När man 

talar om budskap inom kristen tradition hänvisar man till evangelierna, och då framförallt till 

det kommande gudsriket.
16

 Missionsånger försöker alltså förmedla ett budskap, därför är det 

viktigt att klargöra vad ett budskap innefattar. Ett budskap är alltså en förmedling mellan två 

parter, i detta fall mellan texten och läsaren eller lyssnaren. Budskapet kan vara både positivt 

eller negativt, det kan vara en nyhet, ett meddelande eller en underrättelse. 
17

 

Jag har som tidigare nämnt tänkt använda mig av analysfrågor för att se om 

texterna som ska studeras har gemensamma åsikter om Gud eller om de skiljer sig drastiskt 

från varandra. Har texterna gemensamma drag som ovanstående begrepp? Talar texten om en 

manlig eller kvinnlig Gud? Uttrycker texten monoteism? Är Gud straffande och dömande mot 

människor eller är han godheten och kärleken som hjälper människor?  

1.6 Bakgrund:  

Populärmusiken innefattar en rad genrer som hip hop, rythm & blues, soul och pop. Denna 

kategori går tillbaka till 1800-talet och utmärks med bland annat sociala och ekonomiska 

förändringar och jämförs med västerländsk konst- och folkmusik.
18

 Medierna började tidigt 

söka publik och med hjälp av ekonomiska element nådde populärmusiken stor framgång i 

USA under 1900 talet
19

. Det var även tack vare massproduktionen av musik som 

populärmusiken kom att växa fram och började spridas på bland annat diverse restauranger 

                                                             

14 http://alltombibeln.se/bibliskordbok/ord_l.htm   2010-05-25 
15 http://www.ne.se/mission/1540730    2010-05-19 
16 http://alltombibeln.se/bibliskordbok/ord_b.htm   2010-05 -19 
17

 http://tyda.se/search?form=1&w=budskap&w_lang=&x=24&y=17  2010-05-26 
18

 http://www.ne.se/popul%C3%A4rmusik    2010-05-25 
19 http://ne.se/usa/musik/popul%C3%A4rmusik?i_h_word=mariah+carey  2010-05-20 

http://alltombibeln.se/bibliskordbok/ord_l.htm
http://www.ne.se/mission/1540730
http://alltombibeln.se/bibliskordbok/ord_b.htm
http://tyda.se/search?form=1&w=budskap&w_lang=&x=24&y=17
http://www.ne.se/popul%C3%A4rmusik
http://ne.se/usa/musik/popul%C3%A4rmusik?i_h_word=mariah+carey
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och kaféer
20

.  Under 1900- talet tog många musikgenrer form som kom att visas i TV-rutan i 

början av 1980-talet då musikkanalen MTV grundades
21

.  

Mary Jane Blige slog igenom 1992 och blev en världskänd artist med många 

hitlåtar som hamnade på topplistorna världen över. Hon är född och uppväxt i Bronx, en av 

New Yorks tuffare stadsdelar. Redan som ung sjöng Blige i kyrkokören inom en pingströrelse 

men började så småningom att sjunga inom en annan genre. Hennes musik kännetecknas för 

inslag om de tuffa perioderna i hennes liv då hon växte upp i ett tufft område och med en far 

som lämnade familjen när Blige bara var ett barn. Hennes musik består av en blandning av 

soul, hip hop och r‟n‟b och hennes låttexter är ofta skrivna av henne själv.
22

  Blige blev 

upptäckt av ingen mindre än Sean ”P. Diddy” Combs.
23

  

Sean Combs är född och uppvuxen i Harlem, New York och började sin karriär i 

början 1990 – talet. Han är omtalad för sin musik men även för sitt samarbete med andra stora 

stjärnor, där han bland annat har skrivit och producerat många låtar till diverse artister
24

. 

Under sin karriär har han bytt artistnamn flera gånger, från Puff Daddy som slutligen blev 

Diddy. Musiken karaktäriseras av rap, hip hop och pop – blandning, som oftast handlar om de 

tuffa tiderna på Harlems gator men även Diddys bortgångne vän Notorious B.I.G som blev 

mördad 1997
25

. Diddy har flera gånger visat att han är religiös, både med hjälp av symboler 

och med sin musik. 

Mariah Carey är den ultimata popdivan med många hitlåtar. Hon började sin 

karriär under den tidiga delen 1990 – talet då hon slog igenom och påbörjade sin stora karriär. 

Hennes musik är en blandning av pop, r‟n‟b och hip hop, och är omtalad för de oändliga 

kärlekslåtarna i varje album. 

Gruppen Outlandish består av Isam Bachiri, Lenny Martinez och Waqas Ali 

Qadri killar vilka kommer från Danmark, men som har ursprung i Latinamerika, Marocko och 

Pakistan. De startade sin verksamhet i slutet på 1990- talet. Deras musik är en blandning av 

olika genrer som hip hop, r‟n‟b, rap och soul och utmärks för en religiös prägling som tydligt 

kan uppmärksammas då den behandlar ämnen som politik och religion.  

                                                             

20 http://ne.se/lang/popul%C3%A4rmusik    2010-05-25 
21 http://ne.se/usa/musik/popul%C3%A4rmusik?i_h_word=mariah+carey  2010-05-10 
22 http://www.answers.com/topic/mary-j-blige    2010-04-29 
23

 http://www.answers.com/topic/mary-j-blige    2010-04-29 
24

 http://www.answers.com/topic/sean-combs    2010-04-30 
25 http://www.hitmakarna.nu/artistbiografi_pdiddy.shtml   2010-04-30 

http://ne.se/lang/popul%C3%A4rmusik
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http://www.answers.com/topic/mary-j-blige
http://www.answers.com/topic/sean-combs
http://www.hitmakarna.nu/artistbiografi_pdiddy.shtml


12 
 

Thomas Bossius har skrivit boken ”Med framtiden i backspegeln: black metal- 

och transkulturen – ungdomar, musik och religion i en senmodern värld” där han menar på att 

musik och religion har används tillsammans i alla tider för att hylla gudarna man trott på: 

Genom hela människans historia har musiken och religionen gått hand 

i hand. I de religiösa ritualerna inom så gott som all religion, från små 

lokala stamreligioner till de stora världsreligionerna och vidare över 

till våra dagars nyreligiösa rörelser, används musik i olika former för 

att hylla gudarna och för att hjälpa deltagarna i ritualen att nå kontakt 

med dessa.
26

 

 

2. Undersökning, analys & resultat av låttexter: 

Som jag tidigare har nämnt, kommer jag att använda mig av analysfrågor för att undersöka 

musiktexternas budskap och Gudsbild. I detta avsnitt kommer jag att presentera de valda 

musiktexterna, analysera dem efter de analysfrågor som presenterades tidigare i uppsatsen och 

till sist presentera resultaten jag fått fram. Jag ska undersöka vilken typ av texter som framgår 

i dessa, är det lovsånger eller missionsånger? Hur ser gudsbilden ut i dessa texter, finns det 

några budskap och har texten referenser till religiösa skrifter? De texter som har upprepade 

verser och refränger, kommer att ersättas med punkter, då upprepade stycken inte är 

nödvändiga.  

 

2.1 Beyond Words 

”Beyond Words” kommer från albumet ”Closer Than Veins” som släpptes internationellt 

2006
27

.  Den är skriven av gruppmedlemmarna i Outlandish men även av Burhan Genc, Jeppe 

Bisgaard, Boban Markovic och Saqib Hassan. 
28

  

 

With my right foot first 

I stepped into the holy mosque 

Upon the cold white marble 

Where day and night people sat worshippin', praying  
Right and left the mosque being cleaned 

Shinin' not a particle of dust 

The carvings of marble, the plates of gold 
The symmetry of the whole mosque 

Yeah the largest of it all 

                                                             

26
 Bossius, 2003: 9 

27
 http://www.elmoro4life.com/outlandish/closer-than-veins.php#beyond_words 2010-05-05 

28 http://www.lyricsmode.com/lyrics/o/outlandish/beyond_words.html  2010-05-25 
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The came the grandest of the whole 

The big beautiful house of Allah 

Covered with black cloth and gold leaf writin' 
My life flashed passed me, the good and the bad 

Such a feeling my brother, never ever felt I had 

A special bondage to the almighty 
A sudden chill in me 

Lookin' around the large floor was filled with unity 

Circling the beautiful house 

Chanting, people sitting, prayin' for forgiveness 
Prayin' to do better I witnessed 

Takin' a deep breath, tears was runnin' 

I ran around the black house, the ancient black house 
Built by Ibrahim, peace be upon him, circlin' 24 no doubt 

I got closer, as did my heart, as did my soul, amazing 

How everyone had their attention only on worshippin' 
All concerns forgotten, focused on prayin' 

Forgettin' everything matters and happenings just giving 

I looked up in the sky thanking Allah for this journey 

Sayin': I swear I didn't schedule to be here this early 
I thought I'd come here like pops in my forties and fifties 

And the doe I paid for the ticket, was meant for some hobby 

But who am I to say if I will be alive tomorrow 
Or 20 years from now, will my health be able to follow  

For a moment I pictured my self 6 feet deep 

In the cemetery, my corps in the same white sheets 

Allah holds the master plan and it's already written 
The pens are withdrawn, the pages are dry... it's written! 

 

Looking back on my life 
Life that's gladly been given to me 

Open my eyes and embrace the smile 

Given to you & I 
 

….. 

 

Staring outside, there was something I realized 
Tomorrow the sun will rise, and together 

Will see the beauty of eternity 

 
….. 

 
Looking back on my life 

Life that's gladly been given to me 

Open my eyes and embrace the smile 

Given to you & I 
Looking back on my life 

No regret only the sweet journey 

Lessons from the simple steps 
Taking by you & I 

 

With my right hand first 
I open the door to the room where my woman gave birth 

To my first born son 
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Only minutes before 

I was in the waiting room, nervous 

Moms giving me comfort 
Family support  

As I approached I could hear him crying 

I didn't notice  
That my tears were running 

Pictured myself for a moment in the arms of my father 

Flashback to the bended shoulders 

On which I'd sit 
Grabbing his finger  

Taking my first step 

Would I become like him? 
After a certain age bottle up  

Stop showing love 

But cold handshakes throughout the years 
Replaced by hugs 

Father whispered in his ears 

The family was gathered 

Pictures were taken 
My hands still shaking 

My joy was beyond words  

Him in my arms 
3 generations of tears running so calm 

He came with Gods blessing and grace so we named him Faizan  

 

If I worship U in fear of hell, burn me in it 
And if I worship U in hope of paradise, exclude me from it 

But if I worship U for Your own being 

Don't withhold from me Your everlasting beauty  

….
29

 

Beyond Words är en text som berör det personliga förhållandet till Gud. Den handlar om 

Guds storhet men även en något dömande och straffande Gud. Denna text skiljer sig inte 

drastiskt från deras övriga låttexter men i denna text ges både en kärleksfull och motstridig 

bild av Gud, vilket resulterade till valet av denna text. 

Enligt min mening är denna text en typ av lovsång till Gud, där hyllningar om Guds storhet 

och tacksamheten mot Gud är central.  

Looking back on my life 

Life that's gladly been given to me 

Open my eyes and embrace the smile 
Given to you & I 

Looking back on my life 

No regret only the sweet journey 
Lessons from the simple steps 

Taking by you & I 

                                                             

29 http://www.elyrics.net/read/o/outlandish-lyrics/beyond-words-lyrics.html  2010-05-24 
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Detta stycke talar för att texten tolkas som en lovsång, där det framgår att det Gud som gett liv 

till texten och det ligger en dold tacksamhet gentemot Gud.  Vad gäller gudsbilden i denna 

text, är det klart och tydligt att Gud är allsmäktig, då han tilltalas som ”almighty”. Det 

framgår egentligen ingen tydlig bild om vilket kön Gud har eller vilka karaktärsdrag som 

tillämpas, däremot uppfattar jag Gud som givmild men som även har en dömande och 

straffande sida. Dessa karaktärsdrag har jag tolkat utifrån raderna: ”He came with Gods 

blessing and grace..” som tyder på en generös handling av Gud, där text-jaget menar att en 

gåva från Gud har skänkts till text-jaget. Den straffande och dömande bilden av Gud fås 

genom slutverserna i texten: ” If I worship U in fear of hell, burn me in it// And if I worship U in 

hope of paradise, exclude me from it// But if I worship U for Your own being// Don't withhold from 

me Your everlasting beauty”. 

Jag anser att dessa rader talar till Gud och menar på att Gud bör straffa text-jaget 

om det tror på Gud för egen vinning skull. Man ska alltså inte tro och tillbe Gud för att få en 

plats i paradiset, om så är fallet bör Gud straffa och döma de som begår denna synd till 

helvetet. Detta tolkar jag även som ett budskap i denna text, Gud ska tillbes för hans existens 

istället för egen vinnings skull. Att tillbe och dyrka Gud bör vara ett val, inte en dygd eller för 

girighetens skull. Istället är tron på Gud, utan några som helst förhoppningar om livet efter 

döden, central. Gud är stor och allsmäktig och därför är det fel att dyrka honom för sin egen 

vinning, för om så är fallet bör Gud straffa dem som gör detta.  

En summering av denna text är alltså att den tolkas som en lovsång, då den 

uttrycker tacksamheten gentemot Gud. Gud karaktäriseras med goda drag, han är generös och 

givmild men kan även vara dömande och straffande om synder begås. Det framgår inte vilket 

kön Gud har i denna text och budskapet i denna text är att man bör tillbe Gud för hans 

existens och inte för egen vinnings skull. 

 

2.2 Appreciation 

Appreciation är även den skriven av gruppmedlemmarna tillsammans med Jeppe Bisgaard 

och Saqib Hassan.
30

 

As I got up this morning 

U watched me and hoped I'd talk to U 

Even if it was just a few words 
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Askin' your opinion,  

Thankin' U for something good that happened, Lord 

But U noticed I was too busy 
Tryin' to find the right clothes matchin' with the right shoes and I 

Ran around the house getting ready  

U knew there would be minutes to stop and say hello  
But I still I were too busy  

And at one point I had to wait doing nuttin'  

Then U saw me spring to my feet 

Thought I wanted to talk 
But I ran to the phone 

Called a friend... Wassup! 

 
Ok now it's time for us to talk 

So I find and empty room but hesitation is in my heart 

A look down the hall ...nobody there so I close the door 
Take of my new jacket? Man I can't put this on the floor 

I'm a have this conversation standin' or my jeans will get dirty 

Better yet I'm a sit on this chair right here 'cause I feel a bit lazy 

Almost forgot to pull the curtains so no one can look in 
And just when I'm about to utter U some words 

Someone steps in  

Embarrassed by the moment 
I jump up and come up with some stupid excuse 

Like I was looking for something 

All while U were watchin' me patiently 

Ready to give more chances 
With the hope 

That eventually at some point I will speak to U 

 
U give me so much 

U wait all day for a nod 

A prayer or a thought 
A thankful part of my heart 

 

…. 

 

I know U noticed that before lunch I looked around 

I felt embarrassed to talk to U 
That is why I didn't bow my head 

Glanced 3 or 4 tables over, saw some of my friends talking to U 

But I did not, there is still more time left 
Hope that I will talk to U yet, but I 

Went home and seemed as if I had lots of things to do  

After that what is on TV 

Suddenly I felt too tired to talk to U 
Fell asleep in no time without a thought for U 

I know it's hard to have a one sided conversation 

Well give me some days to try again and again and again 
…. 

 
Appreciatin' is something I be forgettin' 

Every second, 24/7, I?m a forgetful servant, I gotta be prayin' though 
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Appreciatin', when suffering, calamities call,  

My soul be hospitalized and all gonna be alright 

…. 
 

To all my moros sheddin' tears 

Still greet with warm smiles 
Patiently throughout the years 

Give praise to the most high 

…..
31

 

Detta är en typ av text som handlar om hur människan glömmer att uppskatta och tacka Gud. 

Människans fokus ligger istället i de materiella faktorerna och plötsligt blir det viktigare att 

matcha skorna med kläderna istället för att be en bön. Trots detta är Gud förlåtande, givmild 

och tålmodig.  

 Jag tolkar texten som ytterligare en form av lovsång till Gud. Trots att texten 

inte förespråkar tacksamheten gentemot Gud, kan jag ändå urskilja en viss tacksamhet mot 

Guds förlåtande och barmhärtiga karaktär. Text-jaget talar om hur lätt det är att glömma bort 

Gud, att visa uppskattning och ta sin tid för tillbedjan, trots detta skänker Gud förlåtelse över 

de som syndar: "Ran around the house getting ready// U knew there would be minutes to stop and say 

hello// But I still I were too busy”. 

Raderna ovan syftar till Guds tålmodiga väntan på ett tecken från människan, ett 

tecken som tyder på tacksamheten och att ta sig tid för den allsmäktige. Min tolkning av 

gudsbilden i denna text är att Gud är förlåtande, barmhärtig och tålmodig. Detta på grund av 

att även text-jaget understryker att Gud har tålamod och är villig att ge människan en 

ytterligare chans. Förutom Guds tålmodiga, förlåtande och allsmäktiga karaktär är porträtteras 

han även som en manlig gestalt, då ordet ”Lord” förekommer. Termen används ofta då man 

talar om Gud och översätts till Herren, Gud.
32

 Budskapet i denna text enligt min mening, 

berör vardagliga situationer, ibland väljer individer att lägga fokus på mindre viktiga saker 

istället för att värdesätta och prioritera de mer betydelsefulla. I denna text handlar fallet om 

Gud och text-jagets prioriteringar, där text-jaget har en tendens att prioritera materiella ting 

framför det gudomliga. Trots detta skänker Gud sin nåd och är villig att förlåta. 

                                                             

31
 http://www.elyrics.net/read/o/outlandish-lyrics/appreciation-lyrics.html  2010-05-23 

32 Nordstedts Stora Engelsk-svenska Ordbok 

http://www.elyrics.net/read/o/outlandish-lyrics/appreciation-lyrics.html


18 
 

I denna text finns inga direkta referenser från varken Bibeln eller Koranen, däremot talar text-

jaget om att vara en ”forgetful servant”, en glömsk tjänare. Att tjäna Gud och bekänna sig 

vara Guds tjänare är något som hemsidan islam.se förespråkar:  

Att vara Guds sanna tjänare är det yttersta målet. Inget mål kan vara högre. 
Detta är det enda mål som kan ge själen sann tröst, vilket för varje människa 

innerst inne är uppenbart. Desto närmare man kommer detta mål, desto lyck-

ligare blir man, vilket under resans gång också ökar den heder som man kän-
ner när man underkastar sig själv inför den Ende Sanne Guden. När männi-

skan väl inser detta bör hon anstränga sig till sitt yttersta för att uppnå denna 

högsta potential.
33 

Sammanfattningsvis skulle jag påstå att denna text någorlunda fungerar som en lovsång, då 

den prisar Guds förlåtande karaktär. Text-jaget uttrycker sin tacksamhet gentemot Gud, då 

den har en tendens att proritera mindre värdefulla ting över Gud. Trots att text-jaget har en 

tendes att glömma Guds storhet, porträtteras Gud som en förlåtande, barmhärtig och manlig 

gestalt. Begreppet ”Lord” bekräftar att det är en manlig gestalt som företräder i texten. 

Budskapet i denna text är enligt mig, att Gud förlåter syndare, om dessa visar sin djupaste 

ånger. Referenser till islam uppstår, då text-jaget tilltalar sig själv som tjänare. Att tjäna Gud 

och anse sig vara Hans tjänare anses vara ett viktigt mål. 

2.3 My Life 

Låten ”My Life” är hämtad från plattan med samma namn som släpptes 1994 där Mary J 

Blige själv har haft mycket inflytande. Musiktexten skrevs av Arlene Delvalle, Roy Ayers, 

Carl Thompson, Sean Combs och Mary J Blige.
34

 Denna skiva är mest omtalad för att handla 

om hennes liv och de svåra tiderna hon upplevt under många år. ”My Life” utmärker sig från 

de övriga låtarna på grund av att den har en dold men betydelsefull mening. Detta blev 

orsaken till valet av denna låt. 

 
[Chorus] 

If you looked in my life  

And see what I've seen...  
If you looked in my life 

And see what I've seen...  

[Repeat] 
 

[Verse 1] 

Life can be only what you make it 

When you're feelin down 
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You should never fake it 

Say what's on your mind 

And you'll find in time 
That all the negative energy 

It would all cease 

 
And you'll be at peace with yourself  

You won't really need no one else  

Except for the man up above  

Because He'll give you love  
 

[Chorus] 

 

[Verse 2] 

Take your time 
Baby don't you rush a thing  

Don't you know, I know 

We all are struggling 

I know it is hard 
But we will get by 

And if you don't believe in me 

Just believe in "He" 
 

Cause He'll give you peace of mind  

Yes He will 
And you'll see the sunshine  

For real, yes you would 

And you'll get to free your mind  

And things will turn out fine 
Oh, I know that things will turn out fine 

Yes they would, yes they would  

 
[Chorus] 

 

All you gotta do is take your time, 

One day at a time 
It's all on you 

What you gonna do? 

Oh you will see I‟m so down and out                                                      

Cryin‟ every day                                                                                         

Don‟t know what to do or to say 
35

 

Utifrån min tolkning klassas denna text som en slags missionssång då den riktar sig till 

allmänheten då den inte visar tecken på ett personligt förhållande mellan text-jaget och Gud. 

Missionssånger har som syfte att förmedla ett budskap som ska fånga uppmärksamheten för 

utomstående som inte tillhör samma kyrka, tradition eller samfund och förhoppningsvis leda 

till fler anhängare inom den tradition man förespråkar. Denna låt handlar i min mening om 
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tron på Gud och hur det ”lönar sig” för människan att tro, eftersom det är då man uppnår 

sinnesro.  

We all are struggling 

I know it is hard 

But we will get by 
And if you don't believe in me 

Just believe in "He" 

 

Cause He'll give you peace of mind  
Yes He will 

And you'll see the sunshine  

For real, yes you would 
And you'll get to free your mind  

And things will turn out fine 

 

Ovanstående rader hänvisar egentligen inte till evangelierna som en klassisk missionssång, 

däremot talar text-jaget om hur Gud skänker den troende människan sinnesro, och på så sätt 

kan människan få ett lugn i sitt liv. Trots att människan genomgår tuffa tider i livet och kämpar 

hårt för att ta sig vidare finns det egentligen endast en sak att göra: att tro på ”Honom” för att få hjälp 

på den svåra vägen.  

 Gud framställs även här som en manlig gestalt då han tilltalas som ”He”, och 

karaktäriseras av funktionen som en ledande stjärna till ett fridfullt liv, det är han som hjälper 

människan under svåra tider och skänker kärlek och hopp om en ljusare framtid. Jag tolkar 

gudsbilden som att det inte framkommer några krav från Gud, det enda man behöver göra är 

att tro. 

"And you'll be at peace with yourself // You won't really need no one else// 

Except for the man up above// Because He'll give you love”. Dessa rader talar för att det är en 

transcendent gudsbild i denna text, då texten inte talar direkt till Gud utan refererar till Gud 

som ”the man up above”. 

 Budskapet i denna text är framförallt tron på Gud och hur det gynnar de troende. 

Det finns dock inga tydliga budskap eller referenser till Bibeln, trots detta har jag tolkat texten 

och dess budskap som en slags mission. Anledningen till min tolkning är att text-jaget talar 

till omgivningen och inte till Gud. Jag får en känsla av att denna text försöker förmedla att 

tron på Gud är ytterst viktigt, och ansluter man sig till tron blir man frälst, eftersom man 

uppnår sinnesro, kärlek och ser en ljusare framtid.  
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 Min tolkning av denna text är att den framför ett budskap om tron på Gud och 

riktar sig till antingen de som inte tror på Gud, eller som inte tillhör samma tradition, kyrka 

eller samfund. Därför anser jag att texten verkar som en missionerande musiktext, dock utan 

referenser till religiösa skrifter. Gud utmärks som en kärleksfull, givmild och manlig gestalt, 

då text-jaget tilltalar honom som ”He” och ”the man up above”, vilket även tyder på en 

transcendent Gud som verkar i sin frånvaro.  Budskapet är tron på Gud och hur det lönar sig 

att vara troende, då Gud skänker frid, kärlek och hjälp till de som tror på honom.   

2.4 Stronger 

”Stronger” har endast släppts som singel under 2009 och tillhör egentligen ingen skiva. Denna 

musiktext handlar mycket om Bliges liv och är skriven av henne själv, Christopher Mauric 

Brown, Darnell O Dalton, Esther Dean, Chauncey A. Hollis och Jamal F. Jones.
36

 Hennes 

texter har en tendens att nämna Gud, dock inte i varje text men kan dyka upp i introduktionen 

som i hennes album ”Share my world” som släpptes 1997, där Blige passar på att uttrycka sin 

tacksamhet mot Jesus. 

[Verse 1:] 

We've been through the storm,  

We've been through it all, 
We had some close calls, 

But never would fall 

We climbed all the mountains,  

Walked through all the valleys,  
And you never left me behind 

 

I found my way through the clouds,  
No more running scared and closing my eyes 

I will be true, this love from my heart,  

I'm laying my life on the line 
 

[Chorus:] 

Oh I will survive,  

As long as it's you by my side 
I will survive,  

As long as it's you by my 

Ide 
I'm stronger, stronger, stronger 

I'm stronger, stronger, stronger 

 

[Verse 2:] 
They said we wouldn't make it,  

But guess what, we made it 

And deep down, I'm wondering how 
You were always for me,  
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Never been the one to hurt me 

You gave me peace of mind 

 
…… 

 
[Chorus:] 

….. 

 

Sometimes I can't believe,  

That you are with me 

There's nobody lucky as me 
So I get on my knees,  

To make sure that He 

Knows that I'm grateful,  
For what He gave me 

 

I will survive 

 
[Chorus:] 

……. 

 

Said I'm stronger with you babe 

I will survive, with you by my side
37

 

Tolkningen av ”Stronger” grundar sig på att den är ett exempel på lovsång till Gud. Text-jaget 

förmedlar sin tacksamhet genom att påpeka att medgångarna i livet är skänkta av Gud och 

motgångarna bekämpas med hjälp av honom. 

They said we wouldn't make it,  

But guess what, we made it 

And deep down, I'm wondering how 

You were always for me,  
Never been the one to hurt me 

You gave me peace of mind 

…. 

Oh I will survive,  

As long as it's you by my side 
I will survive,  

As long as it's you by my side 

I'm stronger, stronger, stronger 
I'm stronger, stronger, stronger 

 

Sometimes I can't believe,  
That you are with me 

There's nobody lucky as me 

So I get on my knees,  

To make sure that He 
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Knows that I'm grateful,  

For what He gave me 

 

Dessa verser syftar på Guds hjälpsamma karaktär, där text-jaget understryker att ingenting är 

omöjligt med hjälp av Gud, enligt min mening. Att detta är en lovsång är tydligast i det tredje 

stycket, text-jaget visar sin uppskattning och tacksamhet genom att gå ner på knä och tacka 

Gud. Trots att jag tolkar denna text som en lovsång finns det inga kopplingar till evangelierna 

eller Bibeln, men jag har ändå definierat ”For what He gave me” och ”You gave me peace of 

mind” som välsignelser från Gud.  

 Precis som den föregående texten ”My Life” porträtterar en god och kärleksfull 

Gud, gör även denna samma företeelse. Gud kännetecknas som en manlig gestalt, varav tilltal 

som ”He” återkommer frekvent och ”And you never left me behind” samt ”I will survive, 

with you by my side” talar för Guds räddande, givmilda och kärleksfulla drag. Det som skiljer 

denna text från den föregående är att denna är en personlig lovsång till Gud. Text-jaget prisar 

Gud genom att tala direkt till honom, genom att använda sig av meningar som ”As long as it‟s 

you by my side”.  

Jag skulle påstå att budskapet i ”Stronger” är att lyfta fram hur viktig 

tacksamheten mot Gud och hans gärningar är. Budskapet riktas som sagts inte mot någon 

specifik grupp utan det handlar om ett personligt förhållande mellan Gud och text-jaget, vilket 

kan bekräftas i versen där text – jaget bekänner sin tro och hängivenhet till Gud: ”I found my 

way through the clouds// No more running scared and closing my eyes// I will be true, this 

love from my heart,// I'm laying my life on the line.” 

Summeringen av denna text är att den framförallt är en personlig bekännelse och 

lovsång till Gud, dock utan referenser till evangelierna eller övriga citeringar till Bibeln. Text-

jaget prisar trots detta, Gud för hans hjälpande och räddande karaktär. Gud kännetecknas även 

som en manlig gestalt, då tilltal som ”He” förekommer. Enligt min mening är budskapet i 

denna text att bekänna Gud och visa tacksamhet, då jag har tolkat texten som att ingenting är 

möjligt utan den allsmäktige.  

2.5 My Saving Grace 

Under 2002 släpptes albumet Charmbracelet som innehåll väldigt mycket kärlekstexter, men 

även hur man bemöter motgångar i livet. Albumet präglades av Careys motgångar som hon 

upplevde under en period. Hon är inte omtalad för religiösa inslag i sina texter och därför 
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tyckte jag att låten ”My Saving Grace” var intressant. Den är skriven av Mariah Carey, 

American Idol- domaren Randy Jackson, Kenneth Crouch och Trevor Lawrence.
38 

INTRO  

I've still got a lot to learn  

But, at least I know where I can tur  

When I'm in my times of need  

Just as long  

(as I know all things are possible)  

Just as long as I believe  

 

VERSE 1  

I've loved a lot, hurt a lot  

Been burned a lot in my life and times  

Spent precious years wrapped up in fear  

With no end in sight  

Until my saving grace shined on me  

Until my saving grace set me free  

 

CHORUS 1  

Giving me peace  

Giving me strength when I'd  

Almost lost it all  

Catching my every fall  

I still exist because you keep me safe  

I found my saving grace within you  

 

VERSE 2  

Yes, I've been bruised  

Grew up confused  

Been destitute  

I've seen life from many sides  

Been stigmatized  

Been black and white  

Felt inferior inside  

Until my saving grace shined on me  

Until my saving grace set me free 

 

CHORUS 2  

….. 

 

BRIDGE  

And the bountiful things that you do  

Lord thank you  
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For delivering me  

 

CHORUS  

….. 

 

ENDING  

(Yes you are [ …]; You‟re my every, everything)  

Within you -------  

(Only, only you)  

Yes Lord 

(Only you)  

My Saving grace Lord is  

You
39

 

 

Redan i titeln kan man få en uppfattning av vad texten kommer att handla om. ”Saving Grace” 

är en kristen term och innebär att befinna sig i ett tillstånd av Guds helgelse: 

saving grace - (Christian theology) a state of sanctification by 

God; the state of one who is under such divine influence; "the 

conception of grace developed alongside the conception of 

sin";
40

// 

Jag har valt att klassa ”My Saving Grace” som en lovsång eller tacksägelse till Gud, trots 

saknaden av Bibliska inslag, på grund av att text-jaget bekänner Gud som dess räddare och 

hyllar därför Gud som sin största inspiration och källa.  

Giving me peace  

Giving me strength when I'd  

Almost lost it all  

Catching my every fall  

I still exist because you keep me safe  

I found my saving grace within you 

….. 

VERSE 2  

Yes, I've been bruised  

Grew up confused  

Been destitute  

I've seen life from many sides  

Been stigmatized  
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Been black and white  

Felt inferior inside  

Until my saving grace shined on me  

Until my saving grace set me free 

 

Ovanstående stycken har jag tolkat som tacksägelse till Gud, där text-jaget prisar och hyllar 

Gud för hans räddande karaktär. Text-jaget har gått igenom svåra tider och har då vänt sig till 

Gud som i sin tur har räddat och frälst text-jaget. Genom att hylla Gud och hans givmilda 

karaktär och samtidigt bekänna Gud som sin sanna frälsning i denna text är vad som formar 

en lovsång enligt mig. Min tolkning av Gud är att han framställs som räddaren och frälsaren: 

"I've loved a lot, hurt a lot// Been burned a lot in my life and times// Spent precious years 

wrapped up in fear// With no end in sight// Until my saving grace shined on me// Until my 

saving grace set me free.” 

Dessa ovanstående rader visar enligt mig att Gud är den som frälser och räddar de 

som befinner sig i nöd. Text-jaget uttrycker de svåra tiderna i livet, men vänder sedan och 

bekräftar att de svåra tiderna var innan Guds rättfärdiggörelse. Förutom att Gud räddar, så ger 

han hopp om en bättre framtid:” Giving me hope when I'd// Almost lost it all.” 

Gud karaktäriseras som den generösa, givmilde och barmhärtige guden, då han 

ger rättfärdigar de som förtjänar det och ger styrka, hopp och ork. Dessa karaktärsdrag har jag 

tolkat utifrån uttryck som ”Giving me peace”, ”giving me hope”, ”Giving me strenght” och ”I 

still exist because you keep me safe”. Uttrycket ” Lord thank you” bekräftar att det är en 

manlig Gud som gestaltas. I detta fall har jag tolkat gudsbilden som en transcendent syn på 

Gud, på grund av meningen ” Until my saving grace shined on me”. Ordet ”shine”, som 

betyder ”skina” känns för mig i detta sammanhang som något utomvärldsligt, därav 

tolkningen om den transcendentala gudsbilden. 

Jag skulle påstå att budskapet i texten är den personliga tron på Gud. Med detta 

menar jag att denna text berör ett personligt förhållande till Gud, där text-jaget uttrycker 

tacksamhet och hyllningar för att Gud har räddat och frälst text-jaget som fått en ljusare 

framtid. Text-jaget har upplevt både med- och motgångar i livet, men genom tron uppnåddes 

lycka och styrka att fortsätta. 

Sammanfattningsvis handlar texten i princip om helgelse, på ett personligt plan 

mellan Gud och text-jaget. På grund av detta har jag tolkat  denna text som en lovsång, där 
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text-jaget uttrycker sin tacksamhet och hängivelse gentemot Gud Det finns inga kopplingar 

till Bibeln men titeln ”My Saving Grace” är som sagt ett begrepp ur kristen terminologi som 

innebär att man befinner sig i ett tillstånd under gudomlig inverkan. I denna text porträtteras 

Gud som en räddare, frälsare och givmild Herre. Gud tilltalas som ”Lord” vilket understryker 

att det är en manlig gestalt som framträder i texten.  

2.6 Best Friend 

”Best Friend” är en låt som ger lyssnaren inträde till Diddys version av gudstro. Låten är från 

hans album Forever som släpptes 1999 och är skriven av Todd Gaither, Christopher Cross, 

Mario Winans och Sean Combs själv.
41

 

I've seen a lot of things in my life 

A lot of ups and downs 

Made a lot of mistakes 
No matter what you've always been by my side 

You've always been my best friend 

 
You're the love of my life 

You're everything to me 

You've never left my side 
I love you so much 

You're my best friend 

 

[Verse 1] 
Since the beginning of time, all you did was bless me 

Too young to understand but now you my best friend 

How could they doubt you, never think about you 
Don't they know nothing's possible without you? 

Faith without fear, that's how they raised me 

Words of man kill but never phase me 
Grateful for wisdom that you gave me 

But still I'm like: "Dear God, I wonder, could you save me?" 

Too much sinning, gotta be more than plush living 

Gotta be more than grabbing nines to buck tin in 
Gotta be more than just to lust women 

Gotta be more than platinum Rolexes, 600's and crushed linen 

Praise your name, I know some of them hate to do 
Judgment day, don't they know they can't escape your crew? 

I'm just trying to live right and pray you take me through 

And with this song, I dedicate to you 

My Lord 
 

[Chorus] 

Lord, you mean the world to me 
Before I was born, you chose me 

You always hear me when I'm calling 

Even catch me when I'm falling 
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You're the closest one to me 

I surrender all to thee 

I want the whole wide world to see 
That we've always been and we'll always be 

Best friends 

 
[Verse 2] 

Sometimes I reminisce and wonder how I made it this far 

Because of you, I'm me, so you the real star 

Your hindsight, the time's right to get my mind tight 
Then give it to you and let it shine bright 

My best friend only know how to teach the truth 

Plant the seeds of life and let them eat the fruit 
Can't you see that He spread love for you 

Shed blood for you, cry for, and die for you 

Willies with Mac millies know how you get down 
We know the drama you bring whenever you hit town 

Just remember when you pray, God is love 

Gracious, merciful, forgive even the hardest thugs 

Life as we know it, it all begins with Him 
Life as we know it, it all ends with Him 

If I was you I would never try to pretend with Him 

He might spazz and blow it, I'm best friends with him 
 

Repeat Chorus 

 

[Verse 3] 
Been two and a half years, since my man Big passed 

Been two and a half years, since my world crashed 

I needed help, God gave me the power 
Gave me the strength to go face to face with my darkest hour 

Looked me in the eyes and ask "What you doing unhappy?" 

"Don't you know why I'm here?" and started shooting at me 
Back to the wall, is my faith gonna play out 

Never wavered once, gave me no way out 

Your time to die don't even stress the date 

You're coming with me your soul I'm next to take 
I told him "I'm too much blessed with faith" 

"And living for Christ" and then he said "Manifest the great" 

All of a sudden, what I'm remembering 
Ground started to shake, everything trembling 

The power of the truth was shooting through my Timberlands 

Here was my Lord Jesus Christ, my best friend again, come on 
 

Repeat Chorus 

 

[Said Over Chorus] 
You mean everything to me 

You've been with me from day one 

Even when I thought nobody was there 
You were there 

You're my best friend 

I love you like no other 

There is no feeling like this in the world 
If you can relate to what I'm feeling 
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Put your hands in the air for me 

Let me see you 

Naw, matter of fact, clap your hands for me 
Clap your hands, come on 

Thank you Jesus 

You always hear me when I'm calling 
Always catch me when I fall, yeah 

I surrender all to thee 

I want the whole world to see 

That you've always been, you'll always be 
My best friend 

I love you Jesus 

Thank you, forgive me for my tresspasses 
As I forgive those who tresspass against me 

Thank you!
42

 

Detta är en låt om text-jagets förhållande till Gud. Jag skulle påstå att den är en form av 

lovsång där text-jaget bekänner sin tro på Gud som sin tryggaste källa. I början av texten 

anser jag att formen av lovsång uttrycker sig allra mest: ”You're the love of my life// You're 

everything to me// You've never left my side// I love you so much// You're my best friend.” 

Detta talar klart och tydligt om hur text-jaget förhåller sig till Gud, där hyllningar och lovord 

om vad Gud betyder för text-jaget utmärker sig tydligt.  

I texten är Gud allsmäktig, eftersom den påpekar att ”nothing‟s possible without 

you” och ” Because of you, I'm me, so you the real star”.  “Gracious, merciful, forgive even 

the hardest thugs ” ger uttryck för att Gud är den generösa, givmilda,och förlåtande guden, 

han är så pass ödmjuk och förlåtande att han är villig att förlåta även de mest syndfulla 

människorna. ”Lord” och benämningen ”Him” talar för att Gud är en manlig gestalt i texten. 

Han anses även erhålla den yttersta sanningen då text-jaget hyllar honom med ” My best 

friend only know how to teach the truth”. Även rader som “I needed help, God gave me the 

power” och “Gave me the strength to go face to face with my darkest hour” påvisar Guds 

hjälpande och barmhärtiga karaktärsdrag. Det är även värt att nämna att denna text inte endast 

berör Guds karaktär, utan handlar även om Jesus, Guds son i den kristna traditionen ”Here was 

my Lord Jesus Christ, my best friend again, come on”. 

Det finns tydliga Bibliska inslag i texten där Domedagen, Begynnelsen och 

korsfästelsen diskuteras. “Since the beginning of time, all you did was bless men” har jag 

tolkat som att text-jaget syftar på Jesus välsignelser till människorna och kan kopplas till 
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Bergspredikan där Jesus saligprisade bland annat de fattiga, ödmjuka och de sörjande.
43

 

”Judgment day, don't they know they can't escape your crew?” är ytterligare en koppling till Bibeln, i 

texten menar text-jaget att ingen kommer att undgå det även de som försöker. Detta har jag även 

tolkat som en annan bild av Gud, där Guds dömande och straffande karaktär framträder. Text-

jaget uttrycker alltså både en givmild, kärleksfull och god sida hos Gud men även 

kännetecken som innefattar straff och dom. 

"Can't you see that He spread love for you// Shed blood for you, cry for, and die for you” 

syftar enligt mig till korsfästelsen, då text-jaget talar om att Jesus spred kärlek men fick 

förspilla blod, tårar och dö för mänsklighetens skull. Detta kan man även koppla till både de 

Apostoliska och Niceanska trosbekännelserna som bekänner Jesus korsfästelse. Jag har även 

funnit kopplingar till bönen ”Fader Vår”
 
,
44

 där text-jaget talar till Gud och ber om att få sina 

synder förlåtna: ” Thank you, forgive me for my tresspasses// As I forgive those who tresspass 

against me” som lyder följande i den svenska versionen av bönen ”Fader Vår”: ”Och förlåt 

oss våra skulder, // såsom också vi förlåter dem // som står i skuld till oss.” 

”I'm just trying to live right and pray you take me through” har jag tolkat som 

det centrala budskapet i denna text. Anledningen till denna tolkning är att text-jaget menar att 

det existerar mycket synd i världen, och ber därför om vägledning till ett gott liv: ”Too much 

sinning, gotta be more than plush living”. Detta tyder på att text-jaget hävdar att det måste 

finnas mer än synd och ett liv i lyx i denna värld och tillber Gud att inte hamna i samma 

syndfulla fälla.  

Jag har alltså tolkat texten ”Best Friend” som en lovsång där text-jaget uttrycker 

sin kärlek och tacksamhet gentemot Gud och Jesus. Hyllningar om Guds givmilda, 

barmhärtiga och kärleksfulla karaktärsdrag förekommer samt en hyllning till Jesus för den 

kärleken han spred och för hans uppoffring för mänskligheten. Gud tilltalas som ”Lord” och 

”him” som tyder på att en manlig gestalt diskuteras. Denna text innehåller många kopplingar 

till Bibliska inslag där Domedagen, Bergspredikan, korsfästelsen och ”Fader Vår” bönen 

omnämns enligt min tolkning. Jag vill påstå att det centrala budskapet i denna text är att leva 

ett gott liv, samt att tillbe Gud om vägledning. Trots de motgångar livet har att erbjuda 

kommer Gud att erbjuda en hjälpande hand.  
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3. Diskussion: 

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka gudsbilden i populärmusik. I detta avsnitt 

kommer jag dels att presentera de resultat jag fått fram och diskutera dem utifrån mitt 

sekundärmaterial. Jag kommer även att diskutera problematiken som uppstår kring gudsbilden 

och jämföra de undersökta texterna med varandra. 

 Den första analysfrågan rörde sig om vilken typ av musiktext de undersökta 

texterna var, alltså var det lovsånger eller missionstexter? En lovsång kännetecknas av 

hyllningar eller berömmelser av olika slag. En missionssång däremot har som utgångspunkt 

att attrahera nya medlemmar till en rörelse, samfund eller organisation. 

 ”Beyond Words”, ”Appreciation”, ”Stronger”, ”My Saving Grace” och ”Best 

Friend” har jag tolkat som lovsånger. I dessa texter uttrycker text-jaget en tacksamhet 

gentemot Gud och hyllar hans givmilda, barmhärtiga, kärleksfulla och goda karaktärsdrag. 

Dessa texter använder sig även att ett personligt förhållande till Gud, text-jaget vänder sig till 

Gud och hyllar honom. Musiktexten ”My Life” däremot har enligt mig missionerande drag, 

då den riktar sig till en utomstående publik istället för en personlig bekännelse till Gud. Denna 

text förespråkar tron på Gud och fördelen med Gudsdyrkan. 

 Vad gäller gudsbilden är det ingen tvekan om att texterna har mycket 

gemensamt. Det regelbundna draget för alla texter var att Gud framförallt porträtterades som 

en manlig gestalt, då tilltal som ”He”, ”the man up above”, ”him” och ”Lord” förekom. 

Gudsbilden präglades av goda drag i samtliga texter, där kännetecken som allsmäktig, 

givande, förlåtande, förstående och skapare fick vara attribut för Gud. Ett ytterligare 

gemensamt drag för texterna är att de delar åsikten om att Gud är en, de har en monoteistisk 

gudsbild då de tilltalar Gud som en.    

 Trots att samtliga texter delar gemensamma drag om Gud som en kärleksfull 

och god gestalt, finns det ändå inslag om hans dömande och straffande sida. I musiktexterna 

”Beyond Words” och ”Best Friend” finns tydliga kopplingar till straff och dom. ” If I worship 

U in fear of hell, burn me in it” är taget från texten “Beyond Words” där text-jaget hävdar att 

Gud ska straffa de som tror på honom för att undgå helvetets eld, alltså de som dyrkar Gud för 

egen vinning. I texten ”Best Friend” påpekar text-jaget att ingen kommer att undgå 

Domedagen, som tyder på att Gud har makten att döma och straffa. 
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 De studerade texterna har använts som en metod för att ge lyssnaren en version 

av förmedlarens gudstro. Som tidigare nämnts, hävdar Thomas Bossius att musik och religion 

har använts tillsammans långt tillbaka för att hylla gudar inom religiösa traditioner.
45

 Text-

jaget i de studerade texterna framför ett budskap som de vill förmedla, antingen till andra eller 

uttrycka sin egen erfarenhet om det gudomliga. Bossius spinner vidare på denna tråd:  

Man ser alltså här att musikens användning och funktion går in i 

varandra och intimt hänger samman. Man använder musiken för att 

ge utlopp för sina känslor och frustrationer, med detta följer 

automatiskt funktionen att man i musiken bearbetar och hanterar 

det man bär inom sig. Musiken används också, [….], för att sprida 

budskapet om det man tror på.
46

 

Musiktexterna i denna uppsats förmedlar också ett budskap. I ”Beyond Words” rör sig 

budskapet om att tro på Gud, inte för egen vinning skull, men för Guds skönhet och existens. 

”Appreciation” förmedlar budskapet om hur människan prioriterar materiella ting framför 

Gud, hur han glöms bort och hur viktigt det är att hänge sig åt Gud. ”My Life” förespråkar 

fördelen med den religiösa tron och hur lycklig den troende kan bli om hon anförtror sig åt 

Gud. ”Stronger” vill påvisa vad Gud gör för den troende, att han hjälper människan i 

motgångar och ger hopp om en bättre framtid. I ”My Saving Grace” handlar budskapet om 

Guds givmilda handlingar och räddande karaktär, precis som i ”Stronger”. Gud räddar och 

befriar människan från de svåra tiderna i livet. Till slut har vi ”Best Friend” där budskapet är 

att be om Guds vägledning då det finns mycket mer än synd i livet. Precis som Bossius 

antyder, anväder sig text-jaget i samtliga texter för att beröra andra, sprida ett budskap och 

samtidigt uttrycka känslor och tankar. Detta är något som även Michael J. Glimour spånar på i  

“Call me the seeker”: 

Songwriters engage religions and their texts and explore grand theological 

questions, sometimes deliberately, sometimes not. At times they can be 

heard criticizing organized religion, and sometimes we hear them 
propagating their own views.

47
 

Det förekommer både kritik och förespråkande i musiktexter enligt Gilmours citat ovan. 

Musiktexterna som studerade innehöll mestadels en förespråkande gudsbild, där Guds drag i 

helhet kännetecknades av positiva egenskaper. Trots detta fanns ändå inslag om Guds 
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straffande och dömande drag, dock inte som kritik gentemot Gud utan snarare som en varning 

för syndare.  

En intressant aspekt är text-jagets uppbyggnad av gudsbilden, där nästan 

samtliga texter uttrycker någon form av tvivel på Gud som sedan vänder och ger en känsla av 

frälsning. I texten ”Beyond Words” uttrycker text-jaget att hängivelsen åt Gud var något 

oväntat: ”I looked up in the sky thanking Allah for this journey// Sayin': I swear I didn't 

schedule to be here this early// I thought I'd come here like pops in my forties and fifties//  

And the doe I paid for the ticket, was meant for some hobby.” 

 

Även i texten “My Life” menar text-jaget att livets svåra perioder försvinner när tron på Gud 

växer: 

Life can be only what you make it 
When you're feelin down 

You should never fake it 

Say what's on your mind 
And you'll find in time 

That all the negative energy 

It would all cease 
 

And you'll be at peace with yourself  

You won't really need no one else  

Except for the man up above  
Because He'll give you love  

När tron på Gud utvecklas, skänker han sinnesro till den troende och detta kan tolkas som en 

frälsning. Text-jaget talar först om en mörk period i livet som utvecklas till en rofylld 

situation då Gud skänker kärlek över den troende. Även text-jaget i ”Stronger” börjar med att 

porträttera en värld med rädsla, förvirring och tårar som sedan utvecklas till en hängivelse och 

bekännelse till Gud. Detta tyder på att det är Gud som räddat text-jaget från föregående 

livssituation och livet ändrade form när tron på Gud bekräftades: ” I found my way through 

the clouds,// No more running scared and closing my eyes// I will be true, this love from my 

heart,// I'm laying my life on the line”. 

Text-jaget i “My Saving Grace” hävdar samma slags omvändelse som “Stronger”. 

Livet innan Guds frälsning och helgelse var mörkt och jobbigt: 

Yes, I've been bruised  

Grew up confused  

Been destitute  

I've seen life from many sides  

Been stigmatized  
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Been black and white  

Felt inferior inside  

Until my saving grace shined on me  

Until my saving grace set me free 

 

De sista två raderna stärker bekräftelsen på text-jagets omvändelse. Trots motgångarna text-

jaget upplevt blev Gud räddaren i nöden. Att tvivel och tro hör ihop är något som Anna 

Kessler hävdar i hennes uppsats ”Faith, Doubt, and the Imagination: Nick Cave on the 

Divine-Human Encounter” i Gilmours bok: 

Doubt and faith, rather than being two antithetical concepts, go 

hand in hand. In fact, doubt is constitutive of faith itself. Doubt 

does not undermine belief in God: it is simply another face or 

moment of faith..//
48

 

Kessler menar att tvivel och tro är sammanflätade, där tvivlet är en annan form av tro. Text-

jaget i de ovannämnda texterna uttrycker då tvivlet som en annan form av tro. I dessa fall rör 

det sig inte om bokstavligt tvivel, där kritik riktas mot Gud utan ett annat sätt att förmedla 

tron.  

 

3.1 Sammanfattning och slutsatser: 

De studerade musiktexterna är från perioden mellan 1994 till 2009, och ingår under genren 

”populärmusik”. De är relativt nya musiktexter som innehåller inslag om gudstro och framför 

Guds diverse karaktärsdrag. Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka hur Gud 

framställs i populärmusik där min frågeställning var: 

 Vilka egenskaper tilldelas Gud inom populärmusik? 

 

Min metod utgick från att analysera musiktexter och hitta gudsbilder i texterna. Jag använde 

mig av analysfrågor för att få fram intressanta resultat: 

 Vilken typ av musiktext är detta? 

 Vad säger texten om Gud? 

 Har Gud ett kön? 

 Finns det några anknytningar till Bibeln eller Koranen i texten? 

                                                             

48 Gilmour, 2005: 83 
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 Finns det någon relation mellan text -jaget och Gud? 

 Vilket budskap kan man finna i texten? 

 

Jag tolkade ”Beyond Words”, ”Appreciation”, ”Stronger”, ”Best Friend” och ”My saving 

grace” som lovsånger, där text-jaget uttrycker tacksamhet mot Gud. Lovsånger kännetecknas 

just av berömmelser och tributer av olika slag där text-jaget i musiktexter hyllar Gud för hans 

ödmjuka karaktärsdrag och framför en personlig relation till Gud. Text-jaget talar alltså direkt 

till Gud och har inga inslag som riktar sig till allmänheten eller utomstående. Den enda texten 

som avvek från dessa var ”My Life” som jag ansåg vara en missionssång då den förespråkar 

tron på Gud och riktar sig till allmänheten mer än den personliga hyllningen till Gud. 

När det gäller frågan om gudsbilden har texterna mycket gemensamt. Det mest utmärkande 

för samtliga texter var att Gud i synnerhet återgavs som en manlig gestalt, med tilltal som 

”Lord”, the man up above” och ”him”. Gudsbilden i dessa texter utmärktes av ödmjuka drag, 

där givande, förlåtande, förstående och allsmäktig fick vara kännetecken för Gud. Texterna 

delar även uppfattningen om en monoteistisk gudsbild då Gud omtalas som en. 

Man kan alltså säga att Gud framställs som en god gestalt i de studerande 

texterna, men trots detta fanns det ändå delar som talar för Guds straffande och dömande 

attribut. Dessa egenskaper framträder framförallt i musiktexterna ”Beyond Words” och ”Best 

Friend”, där text-jagen hänvisar till Domedagen och Guds rätt att straffa och döma. 

Musiktexterna har även en tendens att förmedla budskap. Det kan handla om tron på Gud, 

människans prioriteringar, fördelen med den gudstro men även om Guds givmilda handlingar 

och hans räddande av människor i nöd.  

Ett signifikativt drag för de studerade texterna var deras uppbyggnad av 

gudsbilden, där text-jaget uttrycker både tvivel och omvändelse. Först talar text-jaget om de 

svåra perioderna i livet, hur tufft och kämpigt det är att ta sig igenom dessa. Sedan upplever 

text-jaget en slags frälsning och omvändelse där Gud bidrar till en ljusare och hoppfullare 

framtid.  

För att svara på min frågeställning om hur gudsbilden framställs i populärmusik, 

så karaktäriseras den generella bilden av Gud som en manlig gestalt med de allra finaste 

karaktärsdragen i samtliga populärmusiktexter. Text-jaget i ”Beyond Words” kännetecknar 

Gud av goda drag som generös och givmild. Däremot kan Gud även erhålla drag med 

dömande och straffande karaktär. I ”Appreciation” talas det om en manlig gestalt då 

begreppet ”Lord” förekommer. I ”My Life” och “My Saving Grace” prisar text-jagen Gud för 
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hans goda gärningar, han ger sinnesro, styrka och hopp inför framtiden. Text-jaget i ”Best 

Friend” bekänner Gud som upphovsgivare till liv där Gud tilldelas barmhärtiga, givmilda och 

förlåtande egenskaper.  

 Thomas Bossius hävdade att musiken och religionen har varit sammanflätade i 

alla tider för att bland annat hylla gudarna. Han påpekar även att musiken har en tendens att 

beröra människor och ge utlopp för de känslor och tankar som människor bär på. Jag hoppas 

att denna uppsats bidragit till vidare studier om dessa ämnen och att jag lyckats påvisa att 

även relativt ny populärmusik innehåller hyllningar och tankar om Gud.  
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