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Det	  huvudsakliga	  syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  belysa	  pågående	  förhandlingar	  

om	  feminism	  och	  sexualitet	  i	  det	  samtida	  medielandskapet,	  med	  avstamp	  i	  

Beyoncés	  senaste	  produktioner	  samt	  den	  omgärdande	  debatt	  som	  dessa	  

genererat.	  För	  att	  genomföra	  detta	  har	  jag,	  genom	  en	  diskursanalys,	  läst	  sex	  

stycken	  utvalda	  låttexter	  samt	  videor	  från	  Beyoncés	  självbetitlade	  skiva	  (2013)	  

utifrån	  ett	  antal	  feministiska	  teorier.	  Fokus	  ligger	  på	  de	  olika	  feministiska	  

diskursernas	  tolkning	  utav	  kropp,	  sexualitet,	  struktur,	  agens	  och	  etnicitet	  i	  dessa	  

verk.	  	  

	  

Resultatet	  av	  uppsatsen	  visar	  att	  de	  olika	  feministiska	  diskurserna	  har,	  både	  

historiskt	  och	  samtida,	  olika	  uppfattning	  om	  hur	  en	  kvinna	  får	  vara	  sexuell	  i	  

dagens	  medielandskap.	  Samtidigt	  som	  Beyoncé	  reproducerar	  många	  av	  de	  

strukturer	  som	  en	  stor	  del	  av	  feminismen	  motsätter	  sig,	  kan	  hennes	  verk,	  utifrån	  

min	  analys,	  samtidigt	  tolkas	  som	  sexuellt	  frigörande	  i	  en	  tid	  där	  kvinnlig	  

sexualitet	  ofta	  beskylls	  och	  ifrågasätts.	  
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Radikalfeminism,	  Sexradikalism,	  Postfeminism,	  Black	  Feminism,	  Hiphop-‐

Feminism
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1.	  INLEDNING	  

På	  luciamorgonen	  2013	  vaknade	  världen	  och	  internet	  upp	  till	  en	  ny	  självbetitlad	  

skiva	  från	  en	  av	  världens	  idag	  allra	  största	  artister:	  Beyoncé.	  Släppet	  av	  skivan	  

hade	  lyckats	  hållas	  hemligt	  trots	  det	  stora	  maskineriet	  bakom	  och	  den	  enorma	  

nyfikenhet	  som	  omgärdar	  dagens	  superstjärnor.	  Bara	  under	  de	  tre	  första	  dygnen	  

såldes	  828,773	  ex	  över	  hela	  världen	  exklusivt	  på	  iTunes.	  Därmed	  blev	  skivan	  

historisk	  som	  den	  snabbast	  säljande	  skivan	  i	  iTunes	  historia	  enligt	  Forbes	  

Magazine	  (O’Malley	  Greenburg	  2013).	  	  

	   När	  uppmärksamheten	  för	  själva	  släppet	  hade	  lagt	  sig	  började	  röster	  

höras	  på	  internet	  angående	  materialet	  på	  skivan,	  som	  bestod	  av	  14	  låtar	  med	  

tillhörande	  videor.	  En	  av	  låtarna	  verkade	  sticka	  ut	  extra	  mycket	  och	  när	  nu	  

lyssnare	  började	  kommentera	  skivan	  via	  sociala	  medier	  var	  det	  denna	  låt,	  

nummer	  11,	  som	  verkade	  nämnas	  mest.	  I	  ett	  stick	  i	  låten	  ***Flawless	  tar	  musiken	  

ett	  steg	  tillbaka	  för	  att	  istället	  ge	  plats	  åt	  en	  röst	  som	  talar	  om	  vad	  feminism	  

betyder	  och	  på	  vilka	  sätt	  kvinnor	  och	  flickor	  idag	  förväntas	  vara.	  Snabbt	  kom	  det	  

fram	  att	  rösten	  tillhör	  den	  kända	  nigerianska	  feministen	  och	  författaren	  

Chimamanda	  Ngozi	  Adichies	  och	  texten	  var	  en	  del	  av	  hennes	  tal	  ”We	  Should	  All	  

Be	  Feminists”	  som	  spelades	  in	  under	  TEDxEuston-‐konferensen	  i	  April	  2013.	  

Även	  första	  låten	  på	  skivan,	  Pretty	  Hurts,	  har	  en	  feministisk	  ton	  och	  kritiserar	  

samhällets	  krav	  på	  hur	  kvinnor	  förväntas	  vara	  duktiga	  och	  vackra	  och	  vad	  de	  har	  

att	  säga	  inte	  verkar	  spela	  någon	  roll.	  	  

Dessa	  feministiska	  uttalanden	  ansågs	  vara	  banbrytande	  från	  en	  så	  stor	  

stjärna	  som	  Beyoncé	  och	  från	  många	  håll	  hördes	  uppmuntrande	  tillrop.	  Men	  

snart	  började	  det	  också	  höjas	  upprörda	  röster	  från	  andra	  feministiska	  håll,	  som	  

menade	  att	  Beyoncé	  inte	  alls	  kan	  kalla	  sig	  för	  feminist	  med	  hänvisning	  till	  några	  

av	  skivans	  andra	  låtar.	  Låtarna	  Drunk	  in	  Love,	  Blow,	  Partition	  och	  Rocket	  har	  alla	  

explicita	  texter	  som	  på	  olika	  sätt	  handlar	  om	  sex.	  I	  flera	  av	  låtarna	  hörs	  Beyoncé	  

sjunga	  om	  dominansförhållandet	  mellan	  henne	  och	  låtens	  man,	  och	  lyssnaren	  

kan	  förstå	  att	  Beyoncé	  intar	  en	  klassiskt	  kvinnlig	  roll	  som	  den	  undergivna.	  Detta	  

ansågs	  alltså	  vara	  motstridigt	  när	  Beyoncé	  nu	  uttalat	  att	  hon	  är	  feminist.	  

	   Andra	  feminister	  menade	  dock	  att	  det,	  tvärtom,	  är	  just	  genom	  att	  Beyoncé	  

vågar	  sjunga	  om	  sex	  på	  ett	  sätt	  som	  tidigare	  mestadels	  gjorts	  av	  män,	  som	  hon	  
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tar	  tillbaka	  den	  sexualitet	  som	  så	  länge	  tillskrivits	  kvinnor	  av	  andra	  än	  dem	  

själva.	  

	   En	  viktig	  feministisk	  inriktning	  i	  denna	  mediala	  diskursordning	  är	  den	  

afroamerikanska	  feminismen,	  även	  kallad	  black	  feminism,	  vilken	  är	  omistlig	  i	  

analysen	  av	  RnB	  som	  musikgenre.	  Denna	  feministiska	  inriktning	  spänner	  över	  

båda	  de	  tidigare	  nämnda	  ståndpunkterna,	  men	  för	  att	  kunna	  analysera	  Beyoncés	  

låtar	  och	  videor	  på	  ett	  fruktbart	  sätt	  bör	  vi	  ta	  in	  en	  etnicitetsaspekt.	  På	  grund	  av	  

det	  som	  black	  feminism-‐forskaren	  bell	  hooks	  konstaterat,	  att	  svarta	  kvinnors	  

kroppar	  upplevs	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  vita,	  kommer	  de	  därför	  utsättas	  för	  en	  

annan	  typ	  av	  sexism	  (hooks	  1992).	  

Jag	  har	  alltid	  varit	  intresserad	  av	  hur	  kvinnlig	  sexualitet	  har	  kommit	  till	  

uttryck	  i	  musik	  utifrån	  kvinnor	  själva.	  Jag	  har	  frågat	  mig	  vart	  gränsen	  går;	  när	  är	  

en	  kvinnlig	  artist	  objekt	  för,	  eller	  resultatet	  av,	  en	  patriarkal	  bransch	  som	  enbart	  

använder	  sig	  utav	  kvinnans	  sexuella	  attribut	  för	  att	  sälja	  fler	  skivor?	  Och	  när	  är	  

hon	  istället	  en	  person	  som	  tar	  tillbaka	  det	  som	  under	  så	  lång	  tid	  berövats	  henne	  

av	  manliga	  musiker,	  nämligen	  hennes	  sexualitet?	  Den	  senaste	  tidens	  debatt	  om	  

huruvida	  det	  är	  en	  feministisk	  handling	  eller	  en	  del	  av	  det	  patriarkala	  förtrycket	  

för	  kvinnor	  att	  öppet	  visa	  sig	  som	  sexuella	  individer,	  anser	  jag	  vara	  en	  väldigt	  

intressant	  sådan.	  Jag	  anser	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  synliggöra	  feminismens	  

egna	  inneboende	  normer	  för	  hur	  kvinnor	  bör	  vara	  och	  inte	  vara,	  oavsett	  om	  det	  

handlar	  om	  att	  klä	  på	  sig	  eller	  klä	  av	  sig.	  

Denna	  uppsats	  ämnar	  därför	  undersöka	  olika	  feministiska	  diskurser	  i	  

dagens	  medielandskap	  och	  hur	  de	  verkar	  ha	  så	  diametralt	  olika	  uppfattning	  om	  

en	  så	  central	  del	  av	  den	  feministiska	  diskursordningen	  som	  den	  kvinnliga	  

sexualiteten,	  genom	  att	  använda	  Beyoncés	  senaste	  produktioner	  som	  fallstudie.	  

De	  diskurser	  jag	  valt	  att	  fokusera	  på	  är	  postfeminism,	  radikalfeminism,	  queer	  

sexradikalism	  och	  black	  feminism.	  Jag	  har	  även	  identifierat	  tre	  teman	  som	  

centrala	  i	  denna	  diskursiva	  konflikt,	  och	  de	  kommer	  således	  ligga	  till	  grund	  för	  

mina	  frågeställningar.	  Dessa	  teman	  är	  kropp	  &	  sexualitet,	  struktur	  &	  agens	  och	  

etnicitet	  och	  jag	  har	  identifierat	  dem	  som	  viktiga	  då	  jag	  anser	  dem	  vara	  

närvarande	  i	  både	  materialet,	  det	  vill	  säga	  Beyoncés	  låtar	  och	  videor,	  och	  i	  den	  

omgärdande	  debatten.	  
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2.	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  belysa	  pågående	  förhandlingar	  om	  feminism	  och	  

sexualitet	  i	  det	  samtida	  medielandskapet,	  med	  avstamp	  i	  Beyoncés	  senaste	  

produktioner	  samt	  den	  omgärdande	  debatt	  som	  dessa	  genererat.	  Utifrån	  de	  tre	  

teman	  jag	  identifierat	  som	  viktiga	  i	  denna	  uppsats	  har	  jag	  formulerat	  följande	  

frågeställningar:	  

• Hur	  förhandlas	  olika	  uppfattningar	  om	  sexualitet	  i	  Beyoncés	  

produktioner	  samt	  inom	  samtida	  feministiska	  mediediskurser?	  

• Hur	  ser	  de	  olika	  diskurserna	  på	  struktur	  och	  agens	  i	  detta	  sammanhang?	  

• Hur	  kan	  dessa	  förhandlingar	  påverkas	  av	  ett	  etnicitetsperspektiv?	  

	  

3.	  MATERIAL	  OCH	  AVGRÄNSNINGAR	  	  

Materialet	  jag	  kommer	  att	  analysera	  är	  sex	  låtar	  med	  tillhörande	  videor	  från	  

Beyoncés	  skiva	  Beyoncé	  (2013).	  Låtarna	  har	  jag	  valt	  utifrån	  två	  kategorier	  –	  sex	  

och	  feminism.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  det	  var	  just	  kombinationen	  av	  dessa	  två	  

ämnen	  på	  skivan	  som	  gav	  upphov	  till	  en	  stor	  del	  av	  den	  debatt	  som	  uppstod	  i	  

samband	  med	  skivsläppet.	  De	  fyra	  låtar	  i	  kategorin	  ”sex”	  jag	  valt	  är	  Drunk	  in	  

Love,	  Blow,	  Partition	  och	  Rocket.	  De	  två	  låtarna	  i	  kategorin	  ”feminism”	  är	  Pretty	  

Hurts	  och	  ***Flawless.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  valt	  just	  dessa	  sex	  låtar	  och	  videor,	  

och	  inte	  någon	  av	  de	  andra	  åtta	  på	  skivan,	  är	  för	  att	  det	  är	  dessa	  som	  tydligast	  

varit	  upphov	  till	  den	  debatt	  som	  kommit	  att	  omgärda	  denna	  skiva.	  Jag	  kommer	  

även	  att	  lyfta	  in	  olika	  röster	  från	  den	  omgärdande	  debatten.	  Dessa	  röster	  

kommer	  vara	  såväl	  debattartiklar	  i	  respekterade	  dagstidningar,	  som	  blogginlägg	  

och	  trådar	  från	  min	  egen	  Facebook-‐sida.	  Detta	  för	  att	  ytterligare	  styrka	  den	  

medievetenskapliga	  relevansen	  i	  ämnet.	  Analysen	  av	  materialet	  är	  mitt	  verktyg	  

för	  att	  kunna	  belysa	  och	  försöka	  förstå	  de	  pågående	  förhandlingarna	  om	  

feminism	  och	  sexualitet	  i	  det	  samtida	  medielandskapet.	  

	  

4.	  DISPOSITION	  

Jag	  kommer	  inledningsvis	  att	  redogöra	  för	  tidigare	  forskning	  inom	  ett	  

angränsande	  ämne,	  för	  att	  sedan	  gå	  vidare	  med	  att	  redogöra	  för	  de	  teorier	  som	  

ligger	  till	  grund	  för	  de	  diskurser	  jag	  kommer	  att	  utföra	  min	  analys	  utifrån.	  I	  
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kapitel	  6	  går	  jag	  igenom	  fyra	  olika	  feministiska	  teorier	  som	  även	  fungerar	  som	  

mina	  respektive	  diskurser.	  Här	  redogörs	  även	  för	  medievetenskaplig	  teori	  i	  form	  

av	  Lisbet	  van	  Zoonen	  och	  Laura	  Mulveys	  teorier	  om	  den	  manliga	  blicken.	  I	  

kapitel	  7	  presenterar	  jag	  utifrån	  vilken	  metod	  jag	  genomför	  min	  analys.	  Själva	  

analyskapitlet,	  kapitel	  8,	  börjar	  inledningsvis	  med	  en	  kortare	  redogörelse	  av	  de	  

sex	  låtarna	  med	  tillhörande	  videor,	  detta	  för	  att	  sätta	  in	  läsaren	  i	  materialet.	  

Sedan	  utför	  jag	  en	  diskursanalys	  utifrån	  tre	  tematiska	  rubriker	  som	  jag	  redogör	  

för	  i	  kapitel	  7.	  Avslutningsvis,	  i	  kapitel	  9,	  kommer	  jag	  att	  diskutera	  något	  friare	  

kring	  resultatet	  av	  analysen	  och	  vad	  dessa	  resultat	  kan	  tänkas	  ha	  för	  påverkan	  

på	  dagens	  feministiska	  medielandskap.	  

	  

5.	  TIDIGARE	  FORSKNING	  

5.1.	  Hiphop-‐feminism	  

Det	  finns	  potentiellt	  flera	  olika	  medievetenskapliga	  forskningsområden	  inom	  

vilka	  jag	  skulle	  kunna	  positionera	  denna	  uppsats.	  Men	  jag	  har	  valt	  att	  hålla	  mig	  

nära	  det	  fält	  som	  kallas	  för	  hiphop-‐feminism	  (på	  engelska:	  hip	  hop	  feminism).	  

Mitt	  empiriska	  material	  passar	  väl	  in	  i	  detta	  område	  och	  dessutom	  anser	  jag	  mig	  

inom	  hiphop-‐feminismen	  se	  en	  tydlig	  koppling	  mellan	  mottagaren	  och	  

producenten,	  vilket	  för	  en	  medievetenskaplig	  uppsats	  passar	  extra	  bra.	  Hiphop-‐

feminismen	  är	  sprungen	  ur	  black	  feminism-‐traditionen,	  vilken	  jag	  redogör	  för	  i	  

kapitel	  6.1.3.	  

Det	  har	  sedan	  slutet	  av	  nittiotalet	  funnits	  en	  forskningstradition	  inom	  den	  

afroamerikanska	  feminismen	  som	  kallas	  ”hip	  hop	  feminism”.	  Uttrycket	  myntades	  

första	  gången	  av	  Joan	  Morgan	  i	  boken	  When	  Chickenheads	  Come	  Home	  to	  Roost:	  A	  

Hip	  Hop	  Feminist	  Breaks	  it	  Down	  (1999)	  och	  syftar	  till	  att	  belysa	  den	  svarta	  

kvinnans	  villkor	  i	  populärkulturen	  där	  den	  feministiska	  diskursen	  domineras	  av	  

vita	  medelklasskvinnor	  och	  hiphopscenen	  domineras	  av	  män.	  Under	  denna	  tid	  

runt	  millennieskiftet	  var	  det	  många	  starka	  kvinnor	  inom	  hiphop	  och	  RnB-‐scenen	  

som	  anslöt	  sig	  till	  denna	  feminism	  och	  en	  våg	  av	  musik,	  filmer	  och	  konst	  gjordes	  

på	  temat.	  	  

	   Kulturvetaren	  Aisha	  Durham	  har	  lyft	  in	  hiphopfeminismen	  i	  sina	  

medievetenskapliga	  studier	  och	  skriver	  i	  artikeln	  ”Hip	  Hop	  Feminist	  Media	  
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Studies”	  (2010)	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  studera	  hiphopfeminismen	  

medievetenskapligt	  då	  den	  specifikt	  handlar	  om	  kvinnans	  roll,	  representation	  

och	  relation	  till	  produktion	  och	  konsumtion	  av	  media	  (Durham	  2010,	  117).	  En	  av	  

hiphop-‐feminismens	  viktigaste	  uppgifter,	  menar	  Durham,	  är	  att	  identifiera	  att	  

det	  existerar	  kvinnor	  inom	  scenens	  alla	  grenar,	  och	  därmed	  falsifiera	  

uppfattningen	  om	  hiphopscenen	  som	  hypermaskulin	  helt	  utan	  kvinnliga	  aktörer.	  

Man	  vill	  även	  dra	  paralleller	  mellan	  hiphopens	  beskrivning	  av	  ett	  klassamhälle	  

uppdelat	  av	  etnicitet	  och	  frågor	  om	  genus.	  I	  texten	  ”The	  Stage	  Hip-‐Hop	  

Feminism	  Built:	  A	  New	  Directions	  Essay”	  skriver	  Durham	  tillsammans	  med	  

Brittney	  C.	  Cooper	  och	  Susana	  M.	  Morris,	  alla	  delar	  av	  det	  akademiska	  

hiphop-‐feministiska	  kollektivet	  The	  Crunk	  Feminist	  Collective:	  

	  
We	  see	  hip-‐hop	  feminism	  as	  a	  generationally	  specific	  articulation	  of	  feminist	  
consciousness,	  epistemology,	  and	  politics	  rooted	  in	  the	  pioneering	  work	  of	  multiple	  
generations	  of	  black	  feminists	  based	  in	  the	  United	  States	  and	  elsewhere	  in	  the	  diaspora	  
but	  focused	  on	  questions	  and	  issues	  that	  grow	  out	  of	  the	  aesthetic	  and	  political	  
prerogatives	  of	  hip-‐hop	  culture.	  (Cooper,	  Durham	  och	  Morris	  2013)	  

	  

Hiphopfeminismen	  är	  även	  kritisk	  till	  att	  begränsa	  vad	  och	  vem	  som	  får	  kalla	  sig	  

för	  feminist.	  De	  menar	  att	  man	  måste	  leva	  med	  vissa	  motsägelser	  för	  att	  det	  

feministiska	  projektet	  ska	  kunna	  ta	  sig	  utanför	  de	  teoretiska	  och	  akademiska	  

rum	  där	  feminismen	  annars	  verkar	  (Cooper,	  Durham	  och	  Morris	  2013). 

	   Durham	  beskriver	  hur	  kvinnor	  inom	  musikbranschen	  varit	  

underrepresenterade	  och	  deras	  kreativa	  prestationer	  undervärderade.	  

Kvinnorna	  har	  antingen	  beskrivits	  eftersträva	  att	  vara	  som	  ”en	  av	  killarna”,	  som	  

ett	  sexuellt	  anspelande	  fan	  eller	  ”cheerleader”,	  eller	  så	  har	  de	  varit	  en	  manlig	  

kollegas	  protegé	  eller	  lärling	  (Durham	  2010,	  118).	  

Några	  av	  de	  kvinnor	  som	  anslöt	  sig	  till	  denna	  nya	  våg	  av	  feminism	  var	  

medlemmarna	  i	  gruppen	  TLC.	  I	  sin	  masteruppsats	  vid	  Sarah	  Lawrence	  Collage	  

skriver	  Alexandria	  Leah	  Lust	  hur	  gruppen	  bara	  genom	  att	  kombinera	  sång	  med	  

rap	  bröt	  ny	  mark	  för	  vad	  det	  innebär	  att	  vara	  kvinnlig	  musikartist.	  De	  motsatte	  

sig	  den	  hegemoniska	  utseendenormen	  som	  finns	  för	  kvinnor	  och	  klädde	  istället	  

på	  sig	  stora	  ”manliga”	  kläder	  och	  har	  även	  skrivit	  flera	  låtar	  på	  ämnet	  utseende	  

och	  vilka	  sociala	  tvångströjor	  som	  kvinnor	  tvingas	  in	  i.	  Trots	  detta	  har	  låtarna	  

ofta	  även	  handlat	  om	  sex	  och	  relationer.	  Många	  av	  de	  teman	  som	  TLC	  tar	  upp	  kan	  
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vi	  även	  se	  i	  Beyoncés	  produktioner.	  Lust	  nämner	  ”sexual	  agens,	  sex-‐positivity,	  

safe	  sex,	  male-‐female	  relationships	  dynamics,	  and	  the	  sexual	  objectification	  of	  

men”	  (Lust	  2002)	  som	  centrala	  teman	  i	  deras	  musik.	  	  

Det	  har,	  som	  uppmärksammats	  ovan,	  forskats	  en	  hel	  del	  på	  ämnet	  

hiphop/rnb	  och	  feminism	  tidigare.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  anser	  denna	  uppsats	  

bidra	  med	  något	  nytt	  inom	  ämnet	  är	  att	  uppsatsen	  analyserar	  ett	  så	  tidsspecifikt	  

fenomen	  som	  Beyoncés	  senaste	  skiva	  och	  eftersom	  den	  gett	  upphov	  till	  stor	  

debatt	  inom	  olika	  samtida	  feministiska	  mediediskurser.	  Likt	  när	  

hiphopfeminismen	  hade	  sin	  storhetstid	  runt	  millennieskiftet	  anser	  jag	  att	  det	  

återigen	  blåser	  en	  populärfeministisk	  vind	  över	  medielandskapet	  vilket	  Beyoncé	  

är	  ett	  exempel	  på.	  Dessutom	  kopplar	  denna	  uppsats	  ihop	  hiphopfeminismen	  

med	  andra	  feministiska	  traditioner	  som	  radikal-‐,	  queer-‐	  och	  postfeminism.	  

	  

6.	  TEORI	  

Detta	  avsnitt	  ämnar	  redogöra	  för	  det	  teoretiska	  ramverket	  som	  kommer	  att	  

användas	  i	  denna	  uppsats.	  Jag	  kommer	  att	  använda	  mig	  utav	  genusvetenskaplig	  

teori	  samt	  feministisk	  medievetenskaplig	  teori.	  För	  den	  genusvetenskapliga	  

teorin	  kommer	  jag	  att	  använda	  mig	  utav	  olika	  feministiska	  teorier	  som	  även	  

kommer	  att	  verka	  som	  diskursiva	  fonder	  under	  analysen.	  De	  feministiska	  

teorierna	  jag	  ämnar	  analysera	  mitt	  material	  med	  hjälp	  utav,	  och	  som	  alltså	  även	  

fungerar	  som	  mina	  respektive	  diskurser,	  är	  radikalfeminism,	  queer	  

sexradikalism,	  postfeminism	  och	  black	  feminism.	  Den	  medievetenskapliga	  teorin	  

bygger	  på	  Laura	  Mulveys	  tes	  om	  den	  manliga	  blicken	  och	  jag	  kommer	  även	  att	  

närma	  mig	  mitt	  material	  genom	  att	  gå	  djupare	  in	  i	  en	  av	  black	  feminism-‐

författaren	  bell	  hooks	  texter.	  	  

Jag	  kommer	  att	  tematisera	  min	  uppsats	  utifrån	  tre	  valda	  teman;	  ”kropp	  

och	  sexualitet”,	  ”struktur	  och	  agens”	  och	  ”etnicitet”.	  Dessa	  tre	  teman	  skall	  verka	  

som	  en	  röd	  tråd	  genom	  uppsatsen	  för	  att	  kunna	  koppla	  ihop	  de	  olika	  delarna	  och	  

för	  att	  möjliggöra	  en	  så	  sammanhängande	  analys	  som	  möjligt.	  
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6.1	  Genusvetenskaplig	  teori	  

6.1.1.	  Sex	  wars	  –	  radikalfeminism	  vs	  queer	  sexradikalism	  

Fanny	  Ambjörnsson	  skriver	  i	  sin	  bok	  Vad	  är	  Queer?	  (2006)	  hur	  det	  sedan	  länge	  

har	  funnits	  en	  slitning	  inom	  feminismen	  kring	  sexualitet	  och	  framförallt	  

heterosexualitet.	  Denna	  splittring	  har	  kallats	  för	  Sex	  Wars.	  Hon	  skriver	  att	  

radikalfeministiska	  strömningar	  menar	  på	  att	  all	  sexuell	  kontakt	  mellan	  

personer	  av	  olika	  kön	  är	  ett	  led	  i	  kvinnoförtrycket	  då	  de	  patriarkala	  strukturerna	  

alltid	  kommer	  att	  vara	  närvarande.	  En	  mer	  queerteoretisk	  riktning	  kallas	  för	  

sexradikalism.	  De	  menar	  istället	  att	  det	  inte	  går	  att	  säga	  att	  det	  bara	  finns	  ett	  

maktperspektiv,	  utan	  att	  all	  typ	  av	  sexualitet	  är	  intressant	  att	  studera,	  och	  de	  

intresserar	  sig	  vad	  sex	  egentligen	  är	  för	  någonting.	  (Ambjörnsson.	  2005:	  101-‐

105).	  En	  specifik	  del	  av	  den	  sexualitet	  som	  sexradikalerna	  diskuterar	  kring,	  som	  

är	  extra	  intressant	  för	  denna	  uppsats,	  är	  så	  kallad	  sado-‐masochism,	  även	  kallad	  

BDSM.	  	  BDSM	  går	  ut	  på	  en	  medvetet	  ojämn	  maktfördelning	  mellan	  deltagarna,	  

där	  den	  ena	  är	  dominant	  och	  den	  andra	  är	  undergiven.	  

	   Radikalfeministiska	  forskare	  och	  debattörer	  menar	  att	  heterosexualiteten	  

upprätthåller	  kvinnoförtrycket	  då	  kvinnor	  från	  tidig	  ålder	  lär	  sig	  att	  bli	  

upphetsade	  av	  underordning	  och	  män	  på	  överordning.	  Detta	  maktförhållande	  

känner	  vi	  igen	  från	  porrindustrin	  och	  ser	  även	  uttryck	  för	  i	  denna	  uppsats	  

empiriska	  material.	  I	  boken	  Feministisk	  Teori	  i	  Rörliga	  Bilder	  (2005)	  skriver	  

författarna	  Tollin	  och	  Törnqvist	  om	  kända	  radikalfeminister	  som	  Andrea	  

Dworkin	  och	  Catharine	  A.	  MacKinnon	  och	  deras	  porrmotstånd.	  De	  menar	  att	  

pornografin	  ”[…]	  förmedlar	  en	  bild	  av	  sexualitet	  där	  kvinnlig	  smärta	  och	  

underordning	  framställs	  som	  njutbar	  för	  män,	  men	  också	  för	  kvinnor”	  (Tollin	  

och	  Törnqvist	  2005,	  58).	  Detta	  menar	  radikalfeminister	  i	  sin	  tur	  bidrar	  till	  att	  

våldtäkten	  blir	  normaliserad	  och	  även	  underhållande.	  Men	  dessa	  åsikter	  har	  

alltså	  inte	  stått	  oemotsagda	  under	  historien.	  I	  början	  av	  1980-‐talet	  började	  en	  ny	  

röst	  höras	  från	  feministiskt	  håll.	  De	  queera	  sexradikalerna	  menade	  på	  att	  denna	  

negativa	  syn,	  som	  mestadels	  fokuserade	  på	  sexualitetens	  faror,	  riskerade	  att	  

ytterligare	  förstärka	  synen	  på	  heterosexuella	  kvinnor	  som	  enbart	  passiva	  i	  

sexuella	  sammanhang.	  De	  radikalfeministiska	  argumenten	  ansågs	  vara	  

destruktiva	  och	  sexradikalerna	  hävdade	  att	  de	  i	  förlängningen	  skulle	  hindra	  
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kvinnor	  från	  att	  utforska	  sin	  sexualitet.	  De	  valde	  att	  istället	  fokusera	  på	  

sexualitetens	  njutningspotential	  och	  positiva	  kraft	  (Ambjörnsson	  2005:	  103).	  	  

	  

6.1.2.	  Postfeminism	  

Den	  liberala	  synen	  på	  sex	  som	  sexradikalerna	  ger	  uttryck	  för	  kan	  man	  även	  hitta	  

likheter	  med	  inom	  det	  som	  kallas	  postfeminism.	  Angela	  McRobbie	  beskriver	  hur	  

unga	  tjejer	  inte	  längre	  vill	  kalla	  sig	  för	  feminister	  då	  de	  anser	  att	  det	  hämmar	  

deras	  frihet	  att	  leva	  ut,	  bland	  annat	  sexuellt.	  McRobbie	  beskriver	  

postfeminismen	  som	  en	  motreaktion	  av	  tidigare	  feministiska	  strömningar	  och	  

hon	  beskriver	  hur	  postfeminister	  inte	  längre	  anser	  att	  den	  feministiska	  kampen	  

är	  nödvändig	  då	  det	  som	  den	  kämpar	  för	  redan	  är	  uppnått.	  Dessa	  kvinnor	  har	  

redan	  fina	  jobb,	  en	  stadig	  inkomst	  och	  kan	  i	  och	  med	  detta	  även	  ha	  korta	  flyktiga	  

romanser	  då	  de	  inte	  längre	  behöver	  mannen	  för	  att	  försörja	  dem.	  Att	  kalla	  sig	  

feminist	  anser	  de	  beröva	  dem	  deras	  strävan	  att	  finna	  kärlek	  och	  en	  man.	  Så	  här	  

beskriver	  hon	  denna	  utveckling:	  

	  
Feminism	  is	  cast	  into	  the	  shadows,	  where	  at	  best	  it	  can	  expect	  to	  have	  some	  afterlife,	  

where	  it	  might	  be	  regarded	  ambivalently	  by	  those	  young	  women	  who	  must,	  in	  more	  

public	  venues,	  stake	  a	  distance	  from	  it,	  for	  the	  sake	  of	  social	  and	  sexual	  recognition.	  

(McRobbie	  2004,	  11)	  

	  

Hon	  menar	  att	  det	  finns	  en	  ambivalens	  i	  hur	  unga	  tjejer	  ser	  på	  sin	  sexualitet	  idag.	  

Postfeminister	  är	  ”gender-‐aware”,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  är	  medvetna	  att	  olika	  kön	  

tillskrivs	  olika	  egenskaper,	  men	  samtidigt	  vill	  de	  kunna	  leva	  ut	  sin	  sexualitet	  utan	  

att	  blanda	  in	  politik.	  Det	  finns	  ett	  okritiskt	  förhållningssätt	  till	  den	  kommersiella	  

synen	  på	  sex	  som	  aktivt	  motverkar	  den	  äldre	  feministiska	  ställningen	  (McRobbie	  

2004,	  14).	  Senare	  i	  texten	  använder	  McRobbie	  flera	  olika	  populärkulturella	  

kvinnliga	  karaktärer	  som	  Bridget	  Jones	  och	  Ally	  McBeal	  för	  att	  exemplifiera	  sin	  

tes.	  Sättet	  kvinnorna	  i	  dessa	  filmer	  och	  serier	  aktivt	  inte	  ursäktar	  deras	  strävan	  

efter	  en	  heteronormativ	  tvåsamhet,	  menar	  McRobbie	  ändå	  tyder	  på	  att	  de	  vet	  att	  

de	  egentligen	  borde	  be	  om	  ursäkt,	  det	  vill	  säga,	  de	  är	  medvetna	  om	  de	  

feministiska	  diskurserna	  i	  samhället,	  men	  har	  valt	  att	  inte	  identifiera	  sig	  med	  

dem.	  
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6.1.3.	  Black	  Feminism	  -‐	  Sexism	  och	  rasism	  

När	  man	  talar	  om	  black	  feminism	  kan	  man	  inte	  på	  samma	  sätt	  som	  med	  de	  

tidigare	  nämnda	  feministiska	  teorierna	  avgränsa	  och	  positionera	  den	  jämte	  de	  

andra.	  Inom	  black	  feminism	  ryms	  nämligen	  forskare	  inom	  alla	  de	  tidigare	  

nämnda	  feministiska	  teorierna,	  men	  det	  som	  black	  feminism-‐forskarna	  har	  

gemensamt	  är	  att	  de	  alla	  utgår	  ifrån	  sin	  egen	  position	  som	  rasifierad	  och	  sätter	  

fingret	  på	  hur	  feminism	  historiskt	  sätt	  inte	  verkat	  lika	  för	  alla	  kvinnor	  utan	  oftast	  

utgått	  ifrån	  den	  vita	  kvinnan.	  Jag	  har	  valt	  att	  främst	  använda	  mig	  av	  den	  kända	  

black	  feminist-‐akademikern	  bell	  hooks,	  men	  tar	  även	  in	  flera	  samtida	  black	  

feminist-‐röster	  när	  jag	  redogör	  för	  en	  del	  av	  den	  debatt	  som	  uppkom	  efter	  

släppet	  av	  Beyoncés	  skiva.	  

bell	  hooks	  skriver	  i	  sin	  text	  ”Selling	  Hot	  Pussy”	  (1992)	  om	  hur	  den	  svarta	  

kvinnans	  kropp	  genom	  historien	  har	  setts	  som	  mindre	  attraktiv	  än	  den	  vita.	  

Svarta	  kvinnor	  har	  dessutom	  ofta	  utmålats	  som	  mer	  frisläppta	  sexuellt	  vilket	  har	  

bidragit	  ytterligare	  till	  negativa	  stereotyper.	  

hooks	  jämför	  hur	  objektifierandet	  av	  den	  svarta	  kvinnans	  kropp	  i	  dagens	  

medielandskap	  har	  likheter	  med	  hur	  de	  kvinnliga	  slavarnas	  nakna	  kroppar	  

reducerades	  till	  visuella	  objekt	  på	  slavmarknaderna,	  och	  hur	  deras	  person	  där	  

fråntogs	  dem.	  Hon	  skriver	  om	  Sarah	  Baartman,	  en	  kvinna	  från	  Khoikhoi-‐

stammen	  i	  Sydafrika,	  som	  under	  tidigt	  artonhundratal	  ställdes	  ut	  som	  visuell	  

attraktion	  i	  London	  och	  Paris	  på	  grund	  av	  sin	  stora	  bakdel.	  Bakdelens	  storlek	  

ansåg	  man	  vara	  ett	  bevis	  på	  afrikanernas	  påstådda	  förhöjda	  sexualitet.	  	  

Fascinationen	  för	  den	  svarta	  kvinnans	  bakdel	  har	  fortsatt	  genom	  

historien	  menar	  hooks,	  och	  en	  av	  de	  arenor	  där	  den	  omnämns	  mest	  är	  inom	  

musiken.	  Hon	  berättar	  hur	  afroamerikansk	  populärkultur	  ofta	  fokuserat	  på	  

kvinnans	  bakdel,	  både	  i	  musik	  och	  i	  visuella	  kontexter.	  Men	  då	  inte	  som	  passiva	  

objekt	  som	  tidigare,	  utan	  man	  visar	  kvinnorna	  som	  levande	  och	  utmanar	  därmed	  

bilden	  av	  att	  denna	  kroppsdels	  hudfärg	  och	  form	  är	  någonting	  skamfullt.	  Trots	  

att	  avsändarna	  i	  de	  här	  fallen	  är	  afroamerikanska	  menar	  dock	  hooks	  att	  man	  

genom	  att	  reducera	  den	  svarta	  kvinnas	  kropp	  till	  en	  enda	  kroppsdel,	  rumpan,	  

inte	  minskar	  sexismen	  och	  rasismen	  kring	  kroppen	  särskilt	  framgångsrikt.	  I	  

många	  fall	  inom	  populärkulturen	  har	  afroamerikanska	  kvinnor	  anammat	  dessa	  
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”negativa	  stereotyper”	  i	  ett	  försök	  att	  ta	  kontroll	  över	  dem,	  eller	  åtminstone	  

skörda	  fördelarna	  av	  dem	  (hooks	  1992,	  64).	  

	   Vidare	  på	  detta	  tema	  skriver	  hooks	  om	  hur	  svarta	  supermodeller	  som	  

Iman	  och	  Naomi	  Cambell	  har	  en	  ”cross	  over	  appeal”	  som	  attraherar	  den	  vita	  

publiken.	  Fördomen	  om	  den	  svarta	  primitiva	  sexualiteten	  blandas	  med	  

västerländska	  drag	  såsom	  smal	  näsa,	  mindre	  läppar	  och	  en	  slankare	  figur	  och	  

bildar	  därmed	  en	  åtråvärd	  sexuell	  kropp.	  Det	  är	  alltså	  inte	  förens	  den	  svarta	  

kroppen	  kan	  uppfattas	  som	  vit	  som	  bell	  hooks	  menar	  att	  samhället	  upplever	  den	  

som	  vacker	  (hooks	  1992,	  73).	  

	   	  

6.2.	  Feministisk	  medievetenskaplig	  teori	  

6.2.1	  Den	  manliga	  (eller	  kvinnliga?)	  blicken	  

För	  att	  denna	  uppsats	  ska	  ha	  ett	  tydligt	  medievetenskapligt	  fokus	  utöver	  det	  

genusvetenskapliga	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  mig	  utav	  Lisbet	  van	  Zoonens	  bok	  

Feminist	  Media	  Studies	  (1994)	  som	  tar	  upp	  stora	  delar	  av	  de	  medievetenskapliga	  

traditionerna	  ur	  ett	  feministiskt	  perspektiv.	  Delen	  i	  boken	  jag	  valt	  att	  fokusera	  på	  

är	  ”Spectatorship	  and	  the	  Gaze”	  som	  till	  stor	  del	  utgår	  ifrån,	  och	  kommenterar,	  

Laura	  Mulveys	  klassiska	  tes	  om	  ”visual	  pleasure”	  och	  den	  manliga	  blicken	  

(1975).	  Detta	  passar	  bra	  in	  i	  uppsatsen	  då	  en	  stor	  del	  av	  analysen	  kommer	  göras	  

på	  de	  för	  analysen	  utvalda	  musikvideorna.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  kunna	  

analysera	  på	  vilket	  sätt	  publiken	  påverkas	  av	  olika	  medietexter	  för	  att,	  i	  denna	  

uppsats	  fall,	  förstå	  de	  publikreaktioner	  som	  låg	  till	  grund	  för	  den	  feministiska	  

debatten	  som	  kom	  av	  skivan.	  

Mulveys	  psykoanalytiska	  text	  handlar	  i	  stora	  drag	  om	  hur	  män	  bara	  

genom	  att	  titta	  på	  en	  kvinna,	  i	  hennes	  fall	  på	  en	  bioduk,	  kan	  finna	  njutning.	  Hon	  

skriver	  ”There	  are	  circumstances	  in	  which	  looking	  itself	  is	  a	  source	  of	  pleasure,	  

just	  as,	  in	  the	  reverse	  formation,	  there	  is	  pleasure	  in	  being	  looked	  at”	  (Mulvey	  

1975,	  307).	  Senare	  i	  texten	  fortsätter	  hon	  detta	  resonemang:	  

	  
In	  a	  world	  ordered	  by	  sexual	  imbalance,	  pleasure	  in	  looking	  has	  been	  split	  between	  

active/male	  and	  passive/female.	  The	  determining	  male	  gaze	  projects	  its	  phantasy	  on	  to	  

the	  female	  form	  which	  is	  styled	  accordingly.	  In	  their	  traditional	  exhibitionist	  role	  women	  

are	  simultaneously	  looked	  at	  and	  displayed,	  with	  their	  appearance	  coded	  for	  strong	  
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visual	  and	  erotic	  impact	  so	  that	  they	  can	  be	  said	  to	  connote	  to-‐be-‐looked-‐at-‐ness.	  

(Mulvey	  1975,	  309)	  

	  

Van	  Zoonen	  menar	  dock	  att	  Mulveys	  text	  är	  för	  könsgeneraliserande.	  Att	  fokus	  

enbart	  ligger	  på	  aktiva	  män	  som	  tittar	  på	  passiva	  kvinnor	  blir	  skevt	  då	  män	  och	  

kvinnor	  i	  detta	  sammanhang	  bli	  synonymt	  med	  manligt	  och	  kvinnligt.	  Hon	  menar	  

vidare	  att	  genom	  att	  helt	  ta	  bort	  möjligheten	  för	  en	  kvinna	  att	  istället	  vara	  

betraktaren	  ställer	  man	  in	  sig	  i	  det	  patriarkala	  ledet	  där	  kvinnans	  röst	  och	  

upplevelser	  tystas	  ned	  (Van	  Zoonen	  1994,	  91-‐92).	  Eftersom	  debatten	  kring	  

Beyoncés	  skiva	  främst	  skedde	  på	  ett	  feministisk	  plan,	  och	  då	  ofta	  av	  kvinnor,	  

anser	  jag,	  likt	  van	  Zoonen,	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ta	  in	  ett	  kvinnligt	  

betraktarperspektiv.	  Van	  Zoonen	  skriver	  att	  genom	  porträttering	  av	  starka	  

kvinnliga	  karaktärer	  tillåts	  den	  kvinnliga	  publiken	  att	  också	  vara	  betraktare	  och	  

därigenom	  finna	  njutning.	  Sättet	  en	  publik	  läser	  en	  text	  menar	  van	  Zoonen	  har	  

att	  göra	  med	  deras	  specifika	  karaktärsdrag	  och	  kontext,	  och	  alltså	  inte	  på	  ett	  så	  

generellt	  plan	  som	  en	  psykoanalys	  erbjuder.	  

	   Jag	  kommer	  alltså	  att	  använda	  mig	  utav	  Mulveys	  tes	  om	  den	  manliga	  

blicken,	  men	  jag	  kommer	  även	  ta	  hänsyn	  till	  van	  Zoonens	  kritik	  utav	  denna	  som	  

alltför	  endimensionell.	  

Sammanfattningsvis	  kommer	  denna	  uppsats	  att	  använda	  sig	  utav	  flera	  

olika	  feministiska	  teorier,	  i	  kombination	  med	  van	  Zoonen	  och	  Mulveys	  

medievetenskapliga	  teorier	  om	  den	  manliga	  blicken,	  för	  att	  kunna	  analysera	  

materialet.	  Hur	  detta	  kommer	  att	  gå	  tillväga	  beskriver	  jag	  närmare	  i	  kapitel	  7.	  

Avslutningsvis	  i	  detta	  teorikapitel	  kommer	  jag	  nedan,	  i	  kapitel	  6.2.2,	  närma	  mig	  

mitt	  material	  genom	  att	  gå	  djupare	  in	  i	  bell	  hooks	  text	  ”Selling	  Hot	  Pussy”.	  

	  

6.2.2	  Sexuella	  maktrelationer	  inom	  musiken	  

Eftersom	  att	  det	  identifierats	  en	  obalans	  i	  den	  sexuella	  maktfördelningen	  i	  

låtarna	  och	  videorna	  som	  utgör	  mitt	  material	  ämnar	  jag	  här	  redogöra	  för	  bell	  

hooks	  text	  på	  samma	  tema.	  Detta	  är	  för	  att	  kunna	  peka	  på	  att	  dessa	  teman	  är	  en	  

del	  av	  den	  populärkulturella	  strukturen	  och	  inte	  en	  isolerad	  händelse.	  I	  texten	  

”Selling	  Hot	  Pussy”	  skriver	  hooks	  om	  den	  kända	  popsångerskan	  Tina	  Turner.	  

Hon	  skriver	  hur	  Turner	  formades	  till	  sin	  make	  Ikes	  erotiska	  fantasikvinna	  då	  hon	  
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iklädde	  sig	  attribut	  som	  återfanns	  i	  populärkulturella	  kontexter	  där	  vita	  kvinnor	  

agerade	  exotiska	  amasonkvinnor	  i	  djungeln.	  Hon	  blonderade	  håret	  och	  klädde	  

sig	  i	  liknande	  kläder	  och	  ovanpå	  detta	  lades	  attributet	  av	  den	  otämjda	  sexualitet	  

som	  så	  ofta	  tillskrivs	  svarta	  kvinnor.	  Hon	  blev	  ett	  sexuellt	  objekt	  perfekt	  för	  Ike,	  

men	  även	  för	  den	  vita	  patriarkala	  kultur	  som	  rådde.	  Turner	  själv	  beskriver	  dock	  

hur	  hon	  till	  en	  början	  inte	  alls	  var	  en	  särskilt	  sexuell	  person	  och	  beskriver	  sitt	  

första	  samlag	  som	  oerhört	  smärtsamt	  och	  skrämmande.	  hooks	  menar	  att	  genom	  

att	  fortsätta	  med	  samma	  image	  efter	  uppbrottet	  med	  sin	  misogyne	  och	  

misshandlande	  make	  gör	  Turner	  sin	  sexualitet	  till	  en	  vara,	  något	  hooks	  styrker	  

ytterligare	  i	  och	  med	  låten	  ”What’s	  Love	  Gotta	  Do	  With	  It”	  (hooks	  1992,	  66-‐69).	  

Detta	  avsnitt	  om	  Ike	  och	  Tina	  Turner	  kan	  tyckas	  en	  aning	  smalt,	  men	  kommer	  att	  

komma	  till	  väldigt	  specifik	  användning	  i	  analysen	  till	  en	  av	  låtarna,	  men	  mer	  om	  

det	  senare.	  

	  

7.	  METOD	  

7.1.	  Val	  av	  metod	  

Som	  metod	  för	  denna	  uppsats	  har	  jag	  valt	  att	  göra	  en	  diskursanalys.	  Begreppet	  

diskurs	  kan	  ha	  olika	  betydelse	  utifrån	  vilken	  teori	  man	  hämtar	  det,	  men	  jag	  har	  

valt	  att	  använda	  mig	  utav	  Marianne	  Winther	  Jørgensen	  och	  Louise	  Philips	  bok	  

Diskursanalys	  Som	  Teori	  och	  Metod	  (1999)	  för	  att	  den	  på	  ett	  pedagogiskt	  sätt	  går	  

igenom	  olika	  diskursmetoder	  som	  passar	  väl	  in	  för	  denna	  uppsats.	  Valet	  att	  göra	  

en	  diskursanalys,	  och	  inte	  till	  exempel	  en	  semiotisk	  analys,	  är	  för	  att	  jag	  vill	  

undersöka	  samtida	  feministiska	  mediediskurser	  utifrån	  Beyoncés	  produktioner,	  

inte	  produktionerna	  eller	  Beyoncé	  i	  sig.	  	  

	  

7.2	  Metodbeskrivning	  

För	  att	  på	  ett	  fruktbart	  sätt	  kunna	  använda	  diskursanalys	  som	  metod	  måste	  det	  

konkretiseras	  vad	  diskurs	  i	  detta	  sammanhang	  betyder.	  Winther	  Jørgensen	  och	  

Philips	  beskriver	  begreppet	  såhär:	  ”diskurs	  är	  ett	  bestämt	  sätt	  att	  tala	  om	  och	  

förstå	  världen	  (eller	  ett	  utsnitt	  av	  världen)”	  (1999,	  7).	  Det	  vill	  säga,	  hur	  man	  inom	  

ett	  specifikt	  område	  använder	  sig	  av	  ett	  visst	  språk	  och	  ett	  visst	  sätt	  att	  tala	  om	  

världen.	  Vidare	  skriver	  de	  att	  ”[…]våra	  sätt	  att	  tala	  på	  inte	  neutralt	  avspeglar	  vår	  
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omvärld,	  våra	  identiteter	  och	  sociala	  relationer	  utan	  spelar	  en	  aktiv	  roll	  i	  

skapandet	  och	  förändringen	  av	  dem”	  (1999,	  7).	  Det	  är	  med	  denna	  teoretiska	  

grund	  jag	  valt	  denna	  metod.	  Nedan	  kommer	  jag	  redogöra	  för	  metoden	  mer	  

specifikt	  och	  hur	  jag	  konkret	  kommer	  att	  använda	  mig	  utav	  den	  i	  min	  analys	  av	  

de	  feministiska	  diskurser	  jag	  redogjort	  för	  i	  teorikapitlet	  utifrån	  Beyoncés	  

produktioner.	  

Diskursanalysen	  är	  ett	  socialkonstruktivistiskt	  angreppssätt	  och	  Winther	  

Jørgensen	  och	  Philip	  använder	  sig	  utav	  Vivien	  Burrs	  generella	  filosofiska	  

antaganden	  om	  socialkonstruktivism	  när	  de	  bygger	  sin	  diskursanalys.	  Bland	  

annat	  skriver	  de	  hur:	  	  

	  
Vi	  är	  väsentligen	  historiska	  och	  kulturella	  varelser	  och	  vår	  syn	  på	  och	  kunskap	  om	  

världen	  är	  alltid	  kulturellt	  och	  historiskt	  präglade.	  […]	  Våra	  världsbilder	  och	  identiteter	  

kunde	  ha	  varit	  annorlunda	  och	  de	  kan	  förändras	  över	  tid.	  (Phillips	  och	  Winther	  

Jørgensen	  1999,	  11)	  	  

	  

Vidare	  beskriver	  författarna	  sin	  syn	  på	  sambandet	  mellan	  kunskap	  och	  social	  

handling:	  

	  
I	  en	  bestämd	  världsbild	  blir	  några	  former	  av	  handling	  naturliga	  och	  andra	  otänkbara.	  

Olika	  sociala	  världsbilder	  leder	  således	  till	  olika	  sociala	  handlingar,	  och	  den	  sociala	  

konstruktionen	  av	  kunskap	  och	  sanning	  får	  därmed	  konkreta	  sociala	  konsekvenser	  

(Phillips	  och	  Winther	  Jørgensen	  1999,	  12).	  

	  

Som	  vi	  kan	  förstå	  av	  dessa	  påståenden	  så	  ämnar	  inte	  diskursanalysen	  hitta	  en	  

generell	  sanning	  om	  världen.	  Ontologiskt	  sätt	  är	  denna	  metod	  antiessentialistisk	  

då	  den	  menar	  att	  världen	  konstrueras	  socialt	  och	  diskursivt	  istället	  för	  att	  ha	  en	  

äkta	  sanning.	  

	  

7.3	  Tillvägagångssätt	  

Winther	  Jørgensen	  och	  Philips	  beskriver	  hur	  man	  i	  sin	  analys	  bör	  införa	  en	  

diskursordning	  under	  vilken	  de	  diskurser	  man	  ämnar	  undersöka	  ryms.	  Detta	  är	  

för	  att	  kunna	  avgränsa	  sin	  analys	  och	  för	  att	  på	  ett	  så	  fruktbart	  sätt	  som	  möjligt	  

se	  var	  de	  olika	  diskurserna	  skiljer	  sig	  åt	  respektive	  möts.	  Eftersom	  att	  det	  
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övergripande	  området	  jag	  ämnar	  analysera	  är	  dagens	  feminisms	  syn	  på	  

sexualitet	  så	  är	  detta	  ramen	  för	  min	  diskursanalys.	  Vidare	  fungerar	  de	  olika	  

feministiska	  teorierna	  som	  diskursiva	  fonder,	  som	  alltså	  möts	  och	  skiljs	  åt	  

beroende	  på	  vilken	  text	  (i	  detta	  fall	  Beyoncé-‐låt	  eller	  video)	  det	  är	  som	  

analyseras.	  Det	  är	  alltså	  spelet	  mellan	  dessa	  diskurser	  inom	  diskursordningen	  

som	  är	  det	  intressanta	  för	  analysen.	  Jørgensen	  och	  Philips	  beskriver	  detta	  som	  

fördelaktigt	  då:	  

	  
[…]	  det	  just	  är	  i	  detta	  spel	  som	  de	  sociala	  konsekvenserna	  blir	  mest	  synliga.	  När	  man	  på	  

samma	  område	  har	  två	  eller	  flera	  diskurser,	  som	  var	  och	  en	  ger	  sin	  tolkning	  av	  

verkligheten,	  kan	  man	  nämligen	  börja	  undra	  om	  vilka	  konsekvenserna	  blir	  av	  att	  man	  

accepterar	  den	  ena	  tolkningen	  och	  inte	  den	  andra	  (Phillips	  och	  Winther	  Jørgensen	  1999,	  

139).	  

	  

Detta	  anser	  jag	  passa	  väl	  in	  i	  syftet	  för	  denna	  uppsats.	  Ett	  konkret	  verktyg	  jag	  

kommer	  att	  använda	  mig	  utav	  är	  det	  som	  Winther	  Jørgensen	  och	  Philips	  kallar	  

intertextualitet.	  Det	  syftar	  till	  att	  kommunikativa	  händelser	  bygger	  på	  tidigare	  

händelser,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  alltid	  står	  i	  relation	  till	  tidigare	  kommunikativa	  

händelser	  och	  är	  således	  aldrig	  utan	  kontext.	  Detta	  kan	  även	  ske	  i	  en	  kedja	  när	  

olika	  texter	  bygger	  på	  varandra	  (Phillips	  och	  Winther	  Jørgensen	  1999,	  77).	  Jag	  

kommer	  således	  att	  leta	  efter	  mönster	  och	  koder	  som	  verkar	  genom	  flera	  av	  de	  

för	  uppsatsen	  utvalda	  låtarna	  för	  att	  utifrån	  dessa	  diskutera	  det	  samtida	  

feministiska	  medieklimatet.	  

Min	  diskursanalys	  kommer	  utgå	  ifrån	  de	  tre	  teman	  som	  jag	  identifierat	  som	  

viktiga	  för	  uppsatsens	  ändamål.	  Dessa	  teman	  kommer	  sedan	  analyseras	  utifrån	  

de	  olika	  feministiska	  perspektiven	  jag	  redogjort	  för	  i	  kapitel	  7.	  De	  tre	  temana	  är:	  

• Kropp	  och	  sexualitet	  

• Struktur	  och	  agens	  

• Etnicitet	  

	  

Under	  analysen	  kommer	  jag	  att	  läsa	  Beyoncés,	  för	  uppsatsen	  utvalda,	  låtar	  och	  

videor	  med	  olika	  teoretiska	  (diskursiva)	  glasögon.	  Det	  är	  utifrån	  dessa	  teorier	  

(diskurser)	  som	  jag	  analyserar	  texten	  för	  att	  identifiera	  mönster	  och	  koder	  som	  

jag	  sedan	  diskuterar.	  För	  att	  kunna	  göra	  detta	  måste	  jag	  först	  utföra	  en	  lättare	  
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redogörelse	  där	  jag	  så	  objektivt	  som	  möjligt	  redogör	  för	  vad	  videorna	  och	  

texterna	  handlar	  om,	  för	  att	  sedan	  analysera	  utifrån	  de	  olika	  

diskurserna/teorierna.	  Inte	  minst	  måste	  jag	  reda	  ut	  vissa	  metaforer	  som	  är	  

viktiga	  att	  läsa	  ut.	  I	  de	  fall	  där	  min	  egen	  populärkulturella	  förmåga	  inte	  är	  

konfident	  nog	  att	  hävda	  att	  vissa	  metaforer	  betyder	  en	  viss	  sak,	  har	  jag	  tagit	  hjälp	  

av	  den	  högst	  oakademiska	  hemsidan	  rapgenius.com.	  På	  hemsidan	  har	  man	  

samlat	  en	  stor	  mängd	  låttexter	  (främst	  rnb	  och	  hiphop)	  och	  sedan	  förklarat	  rad	  

för	  rad	  vad	  dessa	  betyder.	  Det	  är	  väldigt	  vanligt	  inom	  dessa	  genrer	  att	  använda	  

sig	  utav	  metaforer,	  så	  därför	  är	  denna	  typ	  av	  hemsidor	  välbesökta	  och	  väl	  

uppdaterade.	  Jag	  argumenterar	  validiteten	  av	  rapgenius.com:s	  tolkningar	  av	  

metaforerna	  med	  att	  det	  självklart	  inte	  går	  att	  säga	  vad	  som	  är	  korrekt	  tolkning	  

av	  Beyoncés	  texter,	  men	  eftersom	  att	  det	  är	  populärkultur	  som	  här	  analyseras,	  

anser	  jag	  det	  rimligt	  att	  använda	  mig	  utav	  en	  populärkulturellt	  generell	  

uppfattning	  om	  vad	  dessa	  metaforer	  betyder,	  vilket	  jag	  anser	  att	  repgenius.com	  

bidrar	  med.	  

	   Första	  delen	  av	  analyskapitlet	  är	  således	  en	  kortare	  redogörelse	  av	  de	  sex	  

låtarna	  med	  tillhörande	  video.	  Sedan	  kommer	  jag	  att	  utgå	  ifrån	  de	  valda	  

teorierna	  för	  att	  identifiera	  mönster	  som	  jag	  sedan	  diskursivt	  analyserar	  utifrån	  

mina	  tre	  teman.	  Utifrån	  dessa	  förväntat	  olika	  resultat	  av	  läsningen	  kommer	  jag	  

sedan	  diskutera	  hur	  detta	  kan	  vara	  intressant	  för	  den	  samtida	  feministiska	  

mediediskursen.	  Detta	  tillvägagångssätt	  förutsätter	  att	  jag	  läser	  dessa	  texter	  

(låtar	  och	  videor)	  upprepade	  gånger.	  Detta	  är	  för	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  se	  mönster	  

efter	  ett	  tag	  som	  inte	  var	  tydliga	  vid	  första	  anblick	  menar	  Winther	  Jørgensen	  och	  

Philips	  (1999).	  

	  

7.4	  Metodreflektion	  

Det	  som	  jag	  upplevt	  mest	  komplicerat	  i	  denna	  uppsats	  har	  varit	  att	  analysera	  

materialet	  utifrån	  ett	  black	  feminism-‐perspektiv.	  Det	  kan	  vara	  problematiskt	  för	  

mig	  som	  en	  icke-‐rasifierad	  person	  att	  undersöka	  feministiska	  diskurser	  utifrån	  

ett	  etnicitetsperspektiv	  då	  jag	  inte	  anser	  mig	  ha	  tolkningsföreträde	  i	  dessa	  

frågor.	  Jag	  kan	  endast	  använda	  mig	  utav	  teorier	  kring	  dessa	  specifika	  frågor	  och	  

har	  applicerat	  dem	  ännu	  mer	  avvägt	  än	  vad	  jag	  har	  gjort	  med	  de	  övriga	  

teorierna.	  
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	   När	  jag	  talar	  om	  Beyoncés	  texter	  är	  det	  viktigt	  att	  belysa	  att	  det	  inte	  

nödvändigtvis	  är	  hennes	  egna	  privata	  sexualitet	  som	  beskrivs,	  utan	  texterna	  ses	  

här	  som	  diskursiva	  konstruktioner.	  

	  

8.	  ANALYS	  

8.1.	  Redogörelse	  av	  material	  

Jag	  kommer	  här	  utföra	  en	  kortare	  redogörelse	  av	  mina	  sex	  valda	  låtar	  med	  

tillhörande	  videor.	  Detta	  är	  för	  att	  läsaren	  ska	  få	  en	  inblick	  i	  dessa	  verk	  och	  sätta	  

in	  dem	  i	  en	  kontext.	  De	  sex	  låtarna	  har	  jag,	  som	  tidigare	  nämnts,	  delat	  in	  i	  två	  

kategorier:	  sex	  och	  feminism.	  Fyra	  låtar	  handlar	  explicit	  om	  sex,	  och	  två	  har	  

uttalade	  feministiska	  texter	  och	  teman.	  Huruvida	  dessa	  två	  låtar	  faktiskt	  är	  

”feministiska”	  och	  huruvida	  låtarna	  i	  kategorin	  sex	  också	  kan	  anses	  som	  

feministiska	  utifrån	  de	  olika	  diskurserna	  är	  subjektivt	  och	  upp	  till	  analysen	  och	  

slutdiskussionen	  att	  försöka	  reda	  ut.	  

	  

Pretty	  Hurts	  

Låten,	  och	  därför	  även	  skivan,	  börjar	  med	  raden	  ”Mama	  said	  your	  a	  pretty	  girl,	  

what’s	  in	  your	  head,	  it	  doesn’t	  matter”.	  Låten	  är	  kritisk	  till	  hur	  kvinnor	  och	  

flickor	  förväntas	  vara	  av	  resten	  av	  samhället,	  en	  förväntan	  som	  alltså	  även	  ärvs	  

ner	  från	  mor	  till	  dotter.	  Beyoncé	  sjunger	  hur	  vi	  försöker	  förbättra	  saker	  med	  

våra	  utseenden	  trots	  att	  det	  inte	  finns	  någonting	  att	  förbättra.	  Hon	  sjunger	  

”perfection	  is	  the	  deciese	  of	  a	  nation”	  och	  senare	  ”it’s	  the	  soul	  that	  needs	  the	  

surgery”.	  

Videon	  utspelar	  sig	  backstage	  och	  på	  scenen	  under	  en	  skönhetstävling	  där	  

Beyoncé	  deltar.	  På	  scenen	  ser	  alla	  kvinnorna	  perfekta	  ut	  i	  sina	  vackra	  klänningar	  

och	  välsminkade	  leenden.	  När	  man	  sedan	  får	  se	  hur	  förberedelserna	  ser	  ut	  

bakom	  scenen	  är	  det	  en	  helt	  annan	  bild	  som	  visas	  upp.	  Kvinnorna	  ses	  bråka	  om	  

spegeln,	  nypa	  sig	  besviket	  i	  sina	  smala	  kroppar	  och	  de	  ses	  även	  äta	  bomull	  för	  att	  

stoppa	  hungern	  och	  kräkas	  upp	  den	  lilla	  mat	  de	  fått	  i	  sig.	  Mot	  slutet	  syns	  Beyoncé	  

nedstämd	  efter	  en	  förlust	  i	  skönhetstävlingen	  parallellt	  med	  bilder	  på	  hur	  hon	  

slår	  sönder	  de	  karaktäristiska	  prispokalerna.	  Som	  en	  eftertext	  ses	  autentiska	  

klipp	  från	  när	  Beyoncé	  var	  liten	  och	  vann	  en	  liknande	  skönhetstävling	  för	  barn.	  
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***Flawless	  

Detta	  är	  alltså	  den	  låten	  som	  i	  ett	  tidigt	  skede	  stack	  ut	  och	  som	  kom	  att	  bli	  

föremål	  för	  en	  feministisk	  debatt.	  Låten	  är	  till	  en	  början	  svår	  att	  helt	  och	  hållet	  

läsa	  ut,	  då	  många	  meningar	  tycks	  ryckta	  ur	  sitt	  sammanhang.	  Bland	  annat	  är	  

”Bow	  down	  bitches”	  en	  rad	  som	  upprepas	  flera	  gånger.	  Enligt	  rapgenius.com	  

menar	  Beyoncé	  med	  denna	  mening,	  ungefär,	  att	  hon	  jobbat	  sig	  upp	  till	  den	  

absoluta	  toppen	  och	  ber	  hennes	  efterföljare	  att	  vara	  medvetna	  om	  vem	  det	  är	  

som	  är	  på	  topp.	  ”Bitches”	  i	  det	  här	  sammanhanget	  behöver	  inte	  nödvändigtvis	  

enbart	  syfta	  till	  kvinnor.	  	  

	   Låten	  har	  ett	  långt	  citat	  från	  Chimamanda	  Ngozi	  Adichies	  tal	  ”We	  Should	  

All	  Be	  Feminists”	  där	  hon	  börjar	  med	  att	  säga:	  	  

	  
We	  teach	  girls	  to	  shrink	  themselves,	  to	  make	  themselves	  smaller	  

We	  say	  to	  girls:	  "You	  can	  have	  ambition,	  but	  not	  too	  much	  

You	  should	  aim	  to	  be	  successful,	  but	  not	  too	  successful	  

Otherwise,	  you	  will	  threaten	  the	  man	  (Adichies,	  2013)	  

	  

Adichies	  fortsätter	  med	  att	  säga	  hur	  flickor	  uppmuntras	  till	  att	  sträva	  efter	  

giftermål	  på	  ett	  sätt	  som	  pojkar	  inte	  gör.	  Hon	  menar	  att	  giftermål	  kan	  vara	  

någonting	  vackert,	  men	  inte	  ett	  självändamål.	  Vidare	  beskriver	  hon	  även	  hur	  

kvinnor	  inte	  tillåts	  vara	  sexuella	  på	  samma	  premisser	  som	  män.	  

	   Videon	  har	  en	  tydlig	  punkestetik	  med	  inslag	  av	  punk-‐”dansen”	  moshpit,	  

brittiskt	  rutiga	  skjortor	  och	  svartvit	  kamera.	  	  

	  

Drunk	  in	  Love	  

Drunk	  in	  love	  handlar	  om	  hur	  Beyoncé	  och	  hennes	  make	  Jay-‐Z	  vaknar	  upp	  i	  

köket	  efter	  en	  berusad	  kväll	  på	  klubben	  och	  hon	  ställer	  sig	  frågan	  ”how	  the	  hell	  

did	  this	  shit	  happen?”	  och	  börjar	  minnas	  vad	  de	  gjorde	  när	  de	  kom	  hem	  kvällen	  

innan.	  Jay-‐Z	  har	  en	  vers	  där	  han	  beskriver	  kvällen	  från	  sin	  sida.	  Han	  rappar	  även	  

skivans	  mest	  omdebatterade	  mening	  där	  han	  säger	  att	  han	  är	  Ike	  Turner	  och	  hur	  

han	  uppmanar	  att	  ”eat	  the	  cake	  Anna	  Mae”,	  som	  syftar	  till	  en	  scen	  ur	  filmen	  

What’s	  Love	  Got	  To	  Do	  With	  It	  som	  speglar	  Ike	  och	  Tina	  Turnes	  destruktiva	  

förhållande.	  
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	   I	  videon	  ses	  Beyoncé	  och	  Jay-‐Z,	  eventuellt	  berusade	  som	  låten	  antyder,	  

dansa	  runt	  på	  en	  strand.	  De	  ser	  kära	  ut.	  I	  början	  av	  videon	  kommer	  Beyoncé	  

släpandes	  på	  en	  av	  prispokalerna	  från	  Pretty	  Hurts-‐videon.	  Denna	  intertextuella	  

symbolik	  kommer	  behandlas	  senare	  i	  analysen.	  

	  

Blow	  

Blow	  handlar	  som	  titeln	  antyder	  om	  oralsex.	  Själva	  musiken	  är	  relativt	  lättsam,	  

så	  det	  explicita	  ämnet	  döljs	  till	  viss	  del	  av	  detta,	  men	  när	  man	  tittar	  närmare	  på	  

texten	  är	  det	  inte	  mycket	  tvekan	  om	  vad	  låten	  handlar	  om.	  

	   Videon	  utspelar	  sig	  på	  en	  pastellig	  rullskridskobana	  och	  är	  relativt	  

fristående	  från	  låttexten	  och	  flirtar	  snarare	  med	  musikens	  lättsamhet.	  I	  slutet	  av	  

videon	  ses	  dock	  Beyoncé	  ”twerka”,	  ett	  populärkulturellt	  begrepp	  som	  kommit	  att	  

få	  stor	  medial	  uppmärksamhet	  senaste	  tiden	  på	  grund	  av	  bland	  andra	  artisten	  

Miley	  Cyrus.	  Twerk	  är	  en	  typ	  av	  dans	  som	  varit	  vanlig	  inom	  hiphop	  och	  annan	  

afroamerikansk	  kultur,	  och	  som,	  enkelt	  beskrivet,	  går	  ut	  på	  att	  man	  skakar	  sin	  

rumpa	  upp	  och	  ner.	  

	  

Partition	  

Beyoncé	  beskriver	  själv	  i	  dokumentären	  Self	  Titled,	  som	  släpptes	  i	  samband	  med	  

skivan,	  hur	  hon	  bara	  improviserade	  fram	  texten	  till	  denna	  låt	  och	  skrattar	  fram	  

hur	  ”I’m	  just	  talking	  shit”.	  Låten	  handlar	  om	  hur	  hon	  och	  låtens	  man	  sitter	  i	  

baksätet	  av	  en	  bil	  och	  ber	  chauffören	  rulla	  upp	  skärmen	  (the	  partition)	  mellan	  

hen	  och	  baksätet	  för	  att	  inte	  se	  vad	  som	  pågår	  där,	  något	  hon	  sedan	  redogör	  för	  i	  

låtens	  text.	  

	   Videon	  börjar	  med	  att	  Beyoncé	  sitter	  vid	  ena	  änden	  av	  ett	  frukostbord	  

med	  sin	  man	  på	  andra	  sidan.	  Hon	  drömmer	  sig	  sedan	  bort	  i	  en	  dagdröm	  till	  hur	  

hon	  uppträder	  för	  sin	  man	  i	  en	  väldigt	  erotisk	  och	  stripp-‐inspirerad	  dans,	  för	  att	  

sedan	  vakna	  upp	  vid	  samma	  frukostbord	  igen	  på	  slutet	  av	  videon.	  Denna	  video	  

har	  fått	  stark	  kritik,	  av	  bland	  annat	  av	  den	  kristna	  högern	  i	  USA,	  då	  den	  anses	  

vara	  extra	  stötande	  i	  sitt	  sexuellt	  explicita	  bildspråk.	  

	   I	  slutet	  av	  låten	  kommer	  ett	  intressant	  inslag	  då	  en	  röst	  på	  franska	  

sensuellt	  börjar	  säga	  något.	  Om	  man,	  som	  jag,	  inte	  pratar	  franska,	  kan	  man	  

endast	  tyda	  orden	  ”féministes”	  och	  ”sexe”.	  Men	  översatt	  säger	  denna	  röst	  
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ungefär	  ”Män	  tror	  att	  feminister	  hatar	  sex,	  men	  det	  är	  en	  spännande	  och	  naturlig	  

aktivitet	  som	  kvinnor	  älskar.”	  Detta	  kan	  ytterligare	  ses	  som	  ett	  ställningstagande	  

där	  Beyoncé	  ytterligare	  proklamerar	  sin	  feminism	  (utan	  att	  kompromissa	  med	  

sin	  sexualitet).	  

	  

Rocket	  

Låten	  börjar	  med	  raden	  ”Let	  me	  sit	  this	  ass	  on	  you”	  och	  fortsätter	  sedan	  att	  

handla	  om	  spelet	  mellan	  Beyoncé	  och	  låtens	  man.	  Den	  handlar	  om	  vad	  hon	  vill	  

att	  han	  ska	  göra	  med	  henne	  och	  även	  vad	  hon	  tänker	  göra	  med	  honom.	  Hon	  

säger	  att	  hon	  kan	  spela	  vilken	  roll	  hon	  vill	  för	  honom,	  samtidigt	  som	  hon	  är	  tydlig	  

med	  vad	  hon	  vill	  ha	  tillbaka.	  

	   Videon	  är	  svartvit	  och	  visar	  klipp	  på	  dels	  Beyoncé	  och	  hennes	  kropp,	  men	  

även	  ting	  som	  alla	  kan	  konnoteras	  till	  den	  sexuella	  stämningen	  i	  videon	  och	  

låten.	  

	  

8.2.	  Analys	  av	  material	  

Jag	  ska	  under	  denna	  rubrik	  analysera	  hur	  de	  olika	  diskurserna	  kan	  tolka	  dessa	  

sex	  låtar	  och	  videor	  utifrån	  sina	  respektive	  teoretiska	  grunder.	  Jag	  har	  valt	  att	  

göra	  detta	  löpande	  och	  alltså	  inte	  dela	  in	  utifrån	  respektive	  teori	  utan	  istället	  

dela	  in	  utifrån	  mina	  frågeställningar	  genom	  tre	  tematiskt	  valda	  rubriker.	  Det	  

finns	  inga	  tydliga	  skiljelinjer	  de	  olika	  temana	  emellan	  utan	  de	  går	  ofta	  in	  i	  

varandra,	  men	  jag	  har	  dock	  ändå	  valt	  att	  dela	  upp	  min	  analys	  utifrån	  dessa	  på	  

grund	  av	  att	  jag	  anser	  dem	  intressanta	  ur	  ett	  medievetenskapligt	  perspektiv.	  

Rubrikerna	  är	  placerade	  så	  att	  jag	  i	  analysen	  går	  från	  ett	  makroperspektiv	  för	  att	  

successivt	  smalna	  av	  mer	  åt	  ett	  mikroperspektiv.	  

	  

8.2.1.	  Kropp	  och	  sexualitet	  

Det	  tema	  där	  det	  tydligast	  uppstått	  slitningar	  mellan	  olika	  feministiska	  

strömningar	  är	  när	  det	  kommer	  till	  kropp	  och	  sexualitet.	  När	  den	  kvinnliga	  

kroppen	  exponeras	  på	  ett	  sexuellt	  utmanande	  sätt	  slår	  det	  an	  strängar	  hos	  de	  

flesta,	  dock	  av	  olika	  anledningar.	  Beyoncé	  är	  inte	  blyg	  när	  det	  kommer	  till	  sin	  

kropp	  på	  denna	  skiva,	  och	  som	  nämnts	  i	  redogörelsen	  av	  låtarna	  så	  är	  hon	  även	  

tydlig	  med	  sin	  sexualitet	  i	  texternas	  innehåll.	  Eftersom	  att	  sex	  är	  det	  
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genomgående	  temat	  för	  denna	  uppsats,	  parallellt	  med	  feminism,	  så	  anser	  jag	  det	  

fruktbart	  att	  börja	  med	  att	  analysera	  detta	  ämne	  isolerat.	  Alla	  tre	  tematiska	  

rubriker	  rymmer	  sexualitet,	  men	  jag	  börjar	  ändå	  specifikt	  i	  denna	  ände	  för	  att	  

kunna	  göra	  en	  så	  tydlig	  analys	  som	  möjligt.	  	  

Låten	  Partition	  har,	  som	  nämnts	  tidigare,	  fått	  mycket	  kritik	  för	  sin	  video.	  

Videon	  innehåller	  inslag	  där	  Beyoncé	  uppträder	  för	  sin	  man	  i	  vad	  som	  liknar	  en	  

strippshow.	  Utifrån	  radikalfeminismen	  och	  Laura	  Mulveys	  tes	  om	  den	  manliga	  

blicken	  kan	  detta	  ses	  som	  ett	  relativt	  konkret	  exempel	  på	  hur	  mannen	  sitter	  i	  det	  

mörka	  rum	  som	  Mulvey	  beskriver	  i	  sin	  text,	  samtidigt	  som	  Beyoncé	  uppträder	  

för	  honom	  på	  en	  scen.	  Mannen	  finner	  njutning	  i	  sin	  passivitet	  men	  sin	  samtidigt	  

aktiva	  ”gaze”,	  och	  kvinnan	  njuter	  av	  sin	  objektifierade	  ställning	  (Mulvey	  1975).	  

Texten	  handlar	  även	  den	  om	  att	  titta(gaze)/inte	  titta.	  Första	  versen	  börjar	  med:	  	  

	  
Driver	  roll	  up	  the	  partition	  please.	  I	  don’t	  need	  you	  seeing	  Yoncé	  on	  her	  knees	  

	  

Detta	  antyder	  att	  blicken	  endast	  är	  till	  för	  hennes	  egen	  man.	  Sedan	  handlar	  alltså	  

även	  videon	  om	  mannens	  ensamma	  blick	  på	  en	  dansande	  Beyoncé.	  

Samtidigt	  som	  man	  här	  kan	  se	  Beyoncé	  som	  ett	  objekt	  som	  enbart	  är	  till	  

för	  att	  tillfredsställa	  mannens	  blick,	  så	  kan	  man	  utifrån	  ett	  sexradikalt	  eller	  

postfeministiskt	  perspektiv	  se	  denna	  låt	  som	  ett	  manifest	  för	  hur	  Beyoncé	  

upplever	  sin	  kropp	  och	  hur	  bekväm	  hon	  är	  i	  den.	  Texten	  är	  tydlig	  i	  hur	  hon	  själv	  

är	  med	  på	  noterna	  och	  hur	  det	  är	  deras	  gemensamma	  upplevelse	  som	  beskrivs.	  

Detta	  förankras	  inte	  minst	  eftersom	  att	  det	  är	  i	  hennes	  dagdröm	  videon	  utspelar	  

sig.	  Denna	  gemensamma	  upplevelse	  verkar	  som	  en	  röd	  tråd	  genom	  flera	  av	  

låtarna	  och	  videorna.	  	  

En	  annan	  låt	  och	  video	  där	  man	  kan	  föra	  en	  liknande	  teoretisk	  diskussion	  

är	  Rocket.	  Den	  är	  sjungen	  från	  ett	  jag-‐perspektiv	  och	  beskriver	  vad	  Beyoncé	  vill	  

att	  hennes	  man	  ska	  göra	  med	  henne	  för	  att	  hon	  ska	  nå	  sitt	  klimax.	  Videon	  är	  

fokuserad	  på	  Beyoncés	  kropp	  och	  inzoomningar	  på	  denna	  som	  ger	  ett	  erotiskt	  

intryck.	  Återigen	  kommer	  den	  manliga	  blicken	  i	  uttryck	  då	  kameran	  väljer	  vilka	  

delar	  av	  Beyoncé	  vi	  som	  tittar	  ska	  se	  på,	  och	  vi	  kan	  alltså	  luta	  oss	  tillbaka	  och	  få	  

hennes	  kropp	  serverad.	  	  
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En	  viktig	  aspekt	  när	  man	  analyserar	  dessa	  erotiskt	  laddade	  videor	  är	  att	  

även	  ta	  in	  van	  Zoonens	  perspektiv	  om	  hur	  en	  kvinna	  också	  kan	  finna	  njutning	  av	  

dessa	  typer	  av	  bilder	  (van	  Zoonen.	  1994:	  95).	  Om	  man	  dessutom	  tar	  in	  ett	  

queerfeministiskt	  sexradikalt	  perspektiv	  så	  blir	  den	  kvinnliga	  åskådaren	  

ytterligare	  intressant.	  Sexradikalismen	  kritiserade	  just	  radikalfeminismen	  under	  

det	  som	  kallas	  Sex	  Wars	  för	  att	  vara	  alltför	  generaliserande,	  där	  den	  

heterosexuella	  kvinnan	  alltid	  är	  ett	  offer	  för	  den	  patriarkala	  

könsmaktsordningen	  (Ambjörnsson	  2006:	  102).	  Kvinnor	  kan	  också	  finna	  

njutning	  i	  detta	  bildspråk	  menar	  sexradikalerna	  och	  van	  Zoonen,	  antingen	  i	  

egenskap	  av	  betraktaren,	  eller	  genom	  att	  själv	  leva	  sig	  in	  i	  hur	  det	  skulle	  vara	  att	  

vara	  den	  som	  blir	  betraktad	  på	  detta	  sätt.	  

	  
Bild	  1.	  Rocket	  

	  

Mycket	  av	  den	  text	  som	  handlar	  om	  sex	  specifikt	  är	  beskrivet	  ur	  Beyoncés	  

perspektiv	  där	  hon	  även	  är	  den	  drivande.	  Till	  exempel	  i	  Blow	  är	  hon	  tydlig	  med	  

vad	  hon	  vill	  att	  låtens	  man	  ska	  göra	  med	  henne,	  eller	  vad	  hon	  ska	  göra	  med	  

honom.	  Det	  är	  tydligt	  här,	  precis	  som	  i	  Partition,	  att	  det	  är	  hennes	  fantasi	  tittaren	  

får	  ta	  del	  av.	  I	  Blow	  säger	  hon:	  

	  
Ooh	  I've	  had	  a	  naughty	  thought	  today,	  baby	  

Every	  time	  I	  close	  my	  eyes	  
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Detta	  är	  samma	  retorik	  som	  syns	  i	  videon	  till	  Partition	  där	  Beyoncé	  dagdrömmer	  

sig	  bort	  till	  sin	  fantasi.	  Trots	  detta	  så	  finns	  det	  även	  tydliga	  inslag	  av	  den	  

patriarkala	  porrnorm	  som	  radikalfeminismen	  kritiserat.	  De	  menar	  att	  kvinnan	  

från	  tidig	  ålder	  lär	  sig	  att	  upphetsas	  av	  underlägsenhet	  (Tollin	  och	  Törnqvisst	  

2005,	  58),	  vilket	  även	  ges	  uttryck	  för	  även	  i	  dessa	  låtar	  och	  videor.	  Detta	  kommer	  

att	  diskuteras	  närmre	  under	  rubriken	  ”Struktur	  och	  agens”,	  men	  redan	  nu	  är	  det	  

värt	  att	  nämna	  att	  Beyoncé	  vid	  flera	  tillfällen,	  när	  hon	  beskriver	  vad	  hon	  vill	  att	  

mannen	  ska	  göra	  med	  henne,	  använder	  sig	  av	  textrader	  som	  ”punish	  me	  please”	  

(Rocket)	  och	  ”I'm-‐a	  let	  you	  be	  the,	  be	  the	  boss	  of	  me”	  (Blow)	  vilket	  kan	  ses	  som	  

flörtar	  med	  dominanssex	  och	  BDSM.	  

Innan	  jag	  går	  vidare	  med	  de	  två	  andra	  tematiska	  rubrikerna	  ”Struktur	  och	  

agens”	  och	  ”Etnicitet”	  vill	  jag	  hålla	  mig	  kvar	  vid	  denna	  rubrik	  en	  liten	  stund	  till.	  

Vi	  har	  nu	  behandlat	  ”kropp”	  i	  termer	  om	  sexualitet,	  men	  kropp	  nämns	  även	  på	  

ett	  annat	  sätt	  i	  låtarna	  Pretty	  Hurts	  och	  ***Flawless.	  I	  dessa	  två	  låtar	  pratar	  

Beyoncé	  om	  kvinnors	  förväntade	  sätt	  att	  vara,	  både	  socialt	  och	  utseendemässigt	  

och	  ställer	  sig	  kritiskt	  inför	  detta.	  I	  Pretty	  Hurts	  sjunger	  Beyoncé:	  	  

	  
Brush	  your	  hair,	  fix	  your	  teeth	  

What	  you	  wear	  is	  all	  that	  matters	  

Och:	  
Blonder	  hair,	  flat	  chest	  

TV	  says	  bigger	  is	  better	  

South	  beach,	  sugar	  free	  

Vogue	  says	  thinner	  is	  better	  

	  

Hon	  fortsätter	  att	  sjunga	  hur	  det	  inte	  är	  kroppen	  som	  behöver	  fixas	  till	  för	  att	  

passa	  in	  i	  normer	  om	  hur	  en	  kvinna	  ska	  vara,	  utan	  det	  är	  själen	  som	  måste	  läkas	  

efter	  alla	  påtryckningar	  från	  samhället.	  Dessa	  påståenden	  kan	  jag	  inte	  hitta	  några	  

motsättningar	  de	  olika	  feministiska	  diskurserna	  emellan.	  Men	  när	  man	  sätter	  

Beyoncés	  texter	  om	  utseendehets	  i	  relation	  till	  sex-‐temat	  på	  skivan	  kan	  man	  

inom	  vissa	  diskurser	  uppleva	  dem	  som	  paradoxer.	  Trots	  att	  Beyoncé	  framställer	  

sig	  själv	  som	  en	  person	  som	  motsätter	  sig	  de	  krav	  som	  finns	  på	  kvinnor	  kan	  man	  

samtidigt	  tolka	  det	  som	  att	  hon	  själv	  reproducerar	  och	  lever	  upp	  till	  dessa	  krav	  

på	  hur	  en	  kvinna	  upplevs	  som	  sexig.	  
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Bild	  2.	  Pretty	  Hurts	  

	  

	   En	  låt	  som	  jag	  själv	  upplever	  spännande	  överlag,	  men	  framförallt	  i	  detta	  

sammanhang,	  är	  låten	  ***Flawless.	  Det	  har	  redan	  redogjorts	  för	  citatet	  av	  

Chimamanda	  Ngozi	  Adichies,	  men	  även	  Beyoncés	  egen	  text	  är	  av	  intresse	  för	  

denna	  uppsats.	  Texten	  är	  inte	  lika	  tydlig	  som	  Pretty	  Hurts	  i	  hur	  den	  kritiserar	  

skönhetsnormer.	  Snarare	  än	  att	  kritisera	  krav	  och	  normer,	  hyllar	  den	  kvinnlig	  

skönhet.	  Låten	  består	  av	  tillsynes	  lösryckta	  meningar	  som	  först	  kan	  vara	  svåra	  

att	  tyda.	  En	  del	  av	  andra	  versen	  samlar	  dock	  flera	  av	  de	  olika	  lösryckta	  

meningarna	  som	  låten	  består	  av,	  och	  man	  kan	  sammanfatta	  vad	  hon	  verkar	  

mena:	  

	  
I	  woke	  up	  like	  this,	  I	  woke	  up	  like	  this	  

We	  flawless,	  ladies	  tell	  'em	  

I	  woke	  up	  like	  this,	  I	  woke	  up	  like	  this	  

We	  flawless,	  ladies	  tell	  'em	  

Say	  "I	  look	  so	  good	  tonight"	  

God	  damn,	  God	  damn	  

Say	  "I	  look	  so	  good	  tonight"	  

God	  damn,	  God	  damn,	  God	  damn!	  
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Jag	  själv	  tolkar	  detta	  som	  att	  Beyoncé	  berättar	  hur	  vi	  ska	  tänka	  över	  våra	  

utseenden.	  Som	  olika	  mantran	  som	  man	  kan	  säga	  till	  sig	  själv	  för	  att	  känna	  sig	  

styrkt	  och	  vacker.	  ”I	  woke	  up	  like	  this”	  tolkar	  jag	  som	  ett	  sorts	  svar	  på	  frågan	  

eller	  tanken	  över	  hur	  en	  person	  ser	  ut	  vid	  ett	  specifikt	  tillfälle;	  det	  spelar	  ingen	  

roll	  om	  man	  är	  osminkad	  eller	  stått	  framför	  spegeln	  och	  fixat	  sig	  i	  timmar,	  om	  

någon	  frågar	  eller	  kommenterar	  svarar	  man	  bara	  ”I	  woke	  up	  like	  this”,	  som	  en	  

punkt	  på	  frågan.	  Detta	  förankras	  av	  att	  Beyoncé	  är	  relativt	  stylad	  i	  videon	  (om	  än	  

med	  en	  del	  traditionellt	  manliga	  attribut	  som	  rutig	  knäppt	  skjorta)	  och	  alltså	  inte	  

nödvändigtvis	  syftar	  till	  ett	  helt	  neutralt	  utseende	  som	  det	  skulle	  kunna	  tolkas	  

som.	  ”Flawless”	  betyder	  vad	  ordet	  betyder;	  det	  finns	  inga	  fel;	  det	  ska	  vara	  exakt	  

såhär.	  När	  Beyoncé	  uppmanar	  ”ladies”	  att	  säga	  till	  sig	  själva	  ”I	  look	  so	  good	  

tonight”	  så	  är	  detta	  ytterligare	  en	  stärkande	  kommentar.	  Dessa	  ”mantran”	  har	  

även	  blivit	  virala	  i	  och	  med	  olika	  hashtags.	  I	  skrivande	  stund	  har	  

#iwokeuplikethis	  drygt	  267	  000	  poster	  på	  Instagram	  och	  #flawless	  har	  drygt	  4	  

424	  000	  (Instagram).	  Med	  dessa	  textrader	  kan	  man	  dra	  paralleller	  till	  

postfeminismen	  i	  hur	  det	  anses	  vara	  okej	  för	  en	  kvinna	  att	  spela	  på	  sina	  

traditionellt	  kvinnliga	  attribut.	  Men	  dessa	  uttalanden	  är	  nog	  främst	  queera	  i	  hur	  

Beyoncé	  iklär	  sig	  rollen	  av	  en	  boss	  och	  tycks	  göra	  uppror	  mot	  rådande	  normer	  

samtidigt	  som	  hon	  anspelar	  på	  sitt	  utseende.	  	  

	  
Bild	  3.	  ***Flawless	  
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För	  att	  gå	  in	  i	  en	  specifik	  del	  av	  kroppsfixeringen	  i	  dessa	  låtar	  så	  kan	  man	  se	  att	  

rumpan	  ofta	  är	  i	  fokus.	  I	  flera	  av	  låtarnas	  videor	  är	  rumpan	  ofta	  accentuerad.	  I	  

både	  Blow,	  Partition	  och	  Rocket	  är	  delar	  av	  videorna	  dedikerade	  till	  denna	  

kroppsdel,	  både	  som	  ”levande”	  och	  som	  ett	  stilistiskt	  objekt.	  I	  Rocket	  är	  bakdelen	  

även	  en	  central	  del	  av	  texten.	  Beyoncé	  börjar	  låten	  med	  raderna:	  

	  
Let	  me	  sit	  this	  ass	  on	  you,	  show	  you	  how	  i	  feel.	  	  

Let	  me	  take	  this	  of.	  Will	  you	  watch	  me?	  	  

Yes,	  mass	  appeal	  

	  

”Mass	  appeal”	  betyder	  här,	  enligt	  rapgenius.com,	  antingen	  att	  det	  är	  någonting	  

som	  många	  uppskattar,	  d.v.s.	  hennes	  rumpa,	  eller	  så	  menar	  de	  att	  det	  syftar	  till	  

storleken	  på	  hennes	  bakdel.	  bell	  hooks	  skriver	  i	  sin	  text	  ”Selling	  Hot	  Pussy”	  hur	  

den	  svarta	  kvinnorumpan	  ofta	  varit	  central	  i	  den	  afroamerikanska	  

populärkulturen,	  inte	  sällan	  som	  ett	  sätt	  att	  återerövra	  den	  ifrån	  att	  ha	  blivit	  

hånad	  och	  stigmatiserad	  av	  vita	  kolonisatörer.	  Utifrån	  ett	  radikalfeministiskt	  

perspektiv,	  och	  även	  någonting	  som	  bell	  hooks	  själv	  är	  inne	  på,	  kan	  det	  dock	  ses	  

som	  ytterligare	  en	  förminskning	  av	  kvinnans	  person	  när	  hon	  reduceras	  ner	  till	  

endast	  en	  sexualiserad	  kroppsdel.	  

	  
Bild	  4.	  Blow	  
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8.2.2.	  Struktur	  och	  agens	  

För	  att	  använda	  oss	  av	  det	  vi	  nu	  analyserat	  och	  ytterligare	  smalna	  av	  det	  anser	  

jag	  det	  fruktbart	  att	  analysera	  vad	  dessa	  nämnda	  ämnen	  kan	  ha	  för	  relevans	  i	  

den	  samtida	  feministiska	  diskursordningen.	  Jag	  ska	  i	  detta	  kapitel	  behandla:	  de	  

sexuella	  maktrelationerna	  i	  låtarna	  och	  videorna;	  vilken	  påverkan	  det	  faktum	  att	  

Beyoncé	  anses	  vara	  en	  av	  världens	  vackraste	  kvinnor	  har	  på	  trovärdigheten	  i	  

hennes	  uttalanden	  om	  utseende	  och;	  även	  huruvida	  Beyoncé	  själv	  kan	  ses	  som	  

ett	  led	  i	  en	  struktur	  utifrån	  sin	  position	  som	  en	  medial	  personlighet.	  

Ett	  ämne	  som	  ofta	  varit	  föremål	  för	  debatten	  kring	  denna	  skiva	  är	  det	  

faktum	  att	  Beyoncé	  så	  tydligt	  beskriver	  ett	  sexliv	  där	  hon	  är	  den	  undergivna	  och	  

mannen	  är	  den	  dominanta.	  Lika	  tydligt	  som	  detta	  maktförhållande	  tycks	  vara	  är	  

även	  det	  faktum	  att	  hon	  verkar	  upphetsas	  av	  det.	  För	  att	  exemplifiera	  detta	  

dominansförhållande	  tänker	  jag	  nu	  ge	  exempel	  från	  alla	  fyra	  låtar	  som	  handlar	  

om	  sex	  där	  jag	  anser	  denna	  maktfördelning	  komma	  till	  uttryck:	  

	  

Partition	  
Take	  all	  of	  me	  

I	  just	  wanna	  be	  the	  girl	  you	  like,	  girl	  you	  like	  

The	  kind	  of	  girl	  you	  like,	  girl	  you	  like	  

Take	  all	  of	  me	  

I	  just	  wanna	  be	  the	  girl	  you	  like,	  girl	  you	  like	  

The	  kinda	  girl	  you	  like	  

Is	  right	  here	  with	  me	  

	  

Här	  säger	  Beyoncé	  hur	  hon	  vill	  vara	  precis	  den	  som	  sin	  man	  vill	  att	  hon	  ska	  vara,	  

hon	  kommer	  uppfylla	  hans	  önskningar.	  	  

	  

Blow	  
Bring	  ya	  work	  home	  on	  top	  of	  me	  

I'm-‐a	  let	  you	  be	  the,	  be	  the	  boss	  of	  me	  

	  

Här	  säger	  Beyoncé	  hur	  mannen	  kommer	  få	  vara	  den	  styrande,	  bossen.	  

	  

Rocket	  
I	  do	  it	  like	  it's	  my	  profession,	  I	  gotta	  make	  a	  confession	  
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I'm	  proud	  of	  all	  this	  bass,	  when	  you	  put	  it	  in	  your	  face	  

By	  the	  way	  if	  you	  need	  a	  personal	  trainer	  or	  a	  therapist	  

I	  can	  be	  a	  piece	  of	  sunshine,	  inner	  peace,	  entertainer	  

	  

I	  första	  raden	  beskriver	  Beyoncé	  hur	  hon	  är	  lika	  bra	  som	  om	  hon	  hade	  jobbat	  

med	  det	  här	  och	  hur	  hon	  erkänner	  att	  hon	  är	  stolt	  över	  sin	  kropp	  när	  detta	  sker.	  I	  

nästa	  mening	  beskriver	  hon	  hur	  hon	  kan	  inta	  den	  roll	  som	  hennes	  man	  vill	  att	  

hon	  ska	  ha,	  alltså	  som	  ett	  rollspel.	  

När	  det	  talas	  om	  struktur	  och	  agens	  i	  dessa	  låtar	  måste	  Jay-‐Zs	  vers	  i	  Drunk	  

in	  Love	  nämnas.	  Även	  om	  det	  inte	  är	  Beyoncés	  egna	  ord,	  så	  har	  hon	  som	  exekutiv	  

producent	  på	  skivan	  godkänt	  denna	  rad,	  alltså	  kan	  den	  även	  ses	  som	  hennes.	  En	  

av	  de	  mest	  uppmärksammade	  raderna	  på	  hela	  skivan	  är	  nämligen:	  

	  
I'm	  Ike	  Turner,	  turn	  up,	  baby,	  no,	  I	  don't	  play	  

Now	  eat	  the	  cake,	  Anna	  Mae	  said,	  "Eat	  the	  cake,	  Anna	  Mae!”	  

	  

	  
Bild	  6.	  Drunk	  in	  Love	  

	  

Som	  redogjordes	  för	  i	  teorikapitlet	  om	  Ike	  och	  Tina	  Turner	  så	  levde	  dessa	  två	  i	  

ett	  destruktivt	  förhållande	  där	  Ike	  både	  fysiskt	  och	  psykiskt	  misshandlade	  sin	  

fru.	  I	  en	  spelfilm	  som	  skildrar	  deras	  förhållande,	  What’s	  Love	  Got	  To	  Do	  With	  It	  
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(1993),	  utspelar	  sig	  en	  scen	  där	  Ike	  tvingar	  Tina	  (vars	  riktiga	  namn	  är	  Anna	  Mae)	  

att	  äta	  en	  kaka	  under	  väldigt	  förnedrande	  och	  våldsamma	  omständigheter.	  Att	  

Jay-‐Z	  alltså	  refererar	  till	  sig	  själv	  som	  Ike	  här	  (i	  ett	  sammanhang	  som	  syftar	  till	  

sex),	  och	  Beyoncé	  som	  Anna	  Mae,	  samtidigt	  som	  han	  säger	  att	  hon	  ska	  äta	  kakan,	  

och	  alltså	  refererar	  till	  denna	  scen,	  har	  väckt	  mycket	  uppmärksamhet	  både	  hos	  

kritiker	  och	  hos	  personer	  som	  annars	  försvarat	  Beyoncés	  sexuella	  uttryck.	  Även	  

om	  det	  bara	  är	  en	  metafor	  så	  kan	  man	  tolka	  detta	  som	  den	  normalisering	  av	  våld	  

och	  våldtäkt	  som	  radikalfeminismen	  menar	  att	  porrindustrin	  bidrar	  till	  (Tollin	  

och	  Törnqvist.	  2005,	  58;	  Ambjörnsson	  200,	  102).	  Eftersom	  att	  Beyoncé	  så	  tydligt	  

själv	  antytt	  att	  deras	  sexliv	  bygger	  på	  denna	  maktrelation	  så	  blir	  Jay-‐Zs	  vers	  

ytterligare	  vatten	  på	  kvarnen	  för	  de	  som	  upplever	  dessa	  typer	  av	  sexrelationer	  

som	  kvinnoförnedrande.	  	  

Jag	  kommer	  återkomma	  till	  detta	  Ike-‐referat	  senare,	  men	  ämnar	  här	  

återgå	  till	  Beyoncés	  egna	  texter	  och	  det	  faktum	  att	  hon	  i	  dessa	  diskursiva	  

konstruktioner	  så	  tydligt	  verkar	  njuta	  av	  en	  underlägsenhet	  kan	  man	  på	  ett	  

fruktbart	  sätt	  analysera	  detta	  utifrån	  de	  feministiska	  diskurser	  uppsatsen	  

behandlar.	  Jag	  har	  redan	  snuddat	  vid	  ämnet	  under	  rubriken	  ”Kropp	  och	  

sexualitet”,	  men	  här	  tänkte	  jag	  gå	  in	  mer	  på	  ett	  mikroperspektiv	  och	  se	  till	  

struktur	  och	  agens	  utifrån	  de	  olika	  feministiska	  diskurserna.	  Utifrån	  ett	  

sexradikalt	  perspektiv	  kan	  man	  tolka	  dessa	  maktförhållanden	  som	  en	  sexualitet	  

som	  vilken	  som	  helst	  samtidigt	  som	  radikalfeminismen	  ser	  detta	  som	  ett	  resultat	  

av	  patriarkatet	  och	  det	  faktum	  att	  kvinnor	  från	  så	  tidig	  ålder	  lär	  sig	  att	  upphetsas	  

av	  underlägsenhet	  (Tollin	  och	  Törnqvist.	  2005,	  58).	  Sexradikalisterna	  trycker	  på	  

att	  oberoende	  av	  anledningen	  till	  varför	  en	  specifik	  person	  njuter	  av	  en	  specifik	  

situation	  så	  är	  det	  just	  själva	  faktumen	  att	  personen	  njuter	  som	  är	  det	  

intressanta,	  inte	  hur	  det	  eventuellt	  kommer	  sig.	  De	  menar	  att	  heterosexuella	  

kvinnor	  visst	  har	  makten	  över	  sin	  egen	  sexualitet	  och	  alltså	  inte	  bara	  är	  passiva	  

redskap	  för	  att	  tillfredsställa	  en	  man	  (Ambjörnsson	  2006:	  102-‐107).	  	  

	   Radikalfeministerna	  anser,	  som	  nämnts	  tidigare,	  att	  detta	  är	  en	  

avbildning	  av	  heterosexualitet	  som	  stärker	  den	  rådande	  könsmaktsordningen	  då	  

den	  normaliserar	  sexuellt	  våld	  och	  i	  förlängningen	  våldtäkt	  (Ambjörnsson	  102-‐

103).	  Detta	  redogjordes	  för	  i	  kapitlet	  om	  ”Kropp	  och	  sexualitet”,	  men	  det	  jag	  vill	  

gå	  in	  på	  här	  är	  ett	  mer	  medievetenskapligt	  perspektiv	  och	  undersöka	  vad	  detta	  



	   	  
	  

	   29	  

eventuellt	  sänder	  vidare	  för	  signaler	  till	  de	  som	  lyssnar.	  När	  man	  talar	  om	  

struktur	  och	  agens	  och	  hur	  det	  kommer	  sig	  att	  en	  person	  njuter	  av	  en	  viss	  sak,	  så	  

är	  det	  viktigt	  att	  även	  räkna	  in	  denna	  person	  som	  en	  del	  av	  strukturen	  om	  denna	  

är	  offentlig.	  

	   Den	  slitning	  som	  jag	  ser	  i	  detta	  anseende	  mellan	  olika	  samtida	  

feministiska	  diskurser	  är	  dels	  den	  radikalfeministiska	  diskursen	  som	  utifrån	  

teorin	  bör	  se	  Beyoncé	  som	  ytterligare	  en	  mall	  för	  hur	  kvinnor	  är	  underlägsna	  

män	  och	  förväntas	  njuta	  av	  det.	  Hon	  reduceras	  till	  ett	  visuellt	  objekt	  samtidigt	  

som	  hon	  är	  en	  förebild	  för	  många	  unga	  kvinnor	  och	  i	  förlängningen	  alltså	  visar	  

på	  hur	  en	  kvinna	  förväntas	  vara,	  trots	  det	  hon	  sagt	  om	  just	  dessa	  förväntningar	  i	  

de	  andra	  två	  låtarna.	  Den	  australiensiska	  feministen	  Ruby	  Hamad	  skriver	  i	  en	  

krönika	  på	  nyhetssidan	  abc.net.au	  bland	  annat	  om	  hur	  kvinnliga	  popstjärnor	  som	  

uttrycker	  sig	  i	  extremt	  sexuella	  kontexter	  ofta	  slipper	  undan	  de	  negativa	  

konsekvenserna	  av	  sexualiseringen	  av	  kvinnokroppen	  som	  de	  ger	  uttryck	  för.	  

Hon	  skriver	  vidare	  i	  texten:	  

	  
[…]	  when	  it	  comes	  to	  female	  pop	  stars,	  they	  are	  both	  the	  objectifier	  and	  the	  objectified.	  

More	  titillation	  than	  sexual	  liberation,	  their	  performances	  add	  to	  society's	  perception	  of	  

women	  as	  eye	  candy.	  Yes,	  it	  is	  primarily	  their	  own	  bodies	  they	  are	  using,	  but	  when	  these	  

images	  are	  put	  in	  the	  public	  domain	  in	  order	  to	  sell	  a	  product,	  it	  becomes	  about	  

representation	  and	  commodification.	  (Hamad	  2014)	  

	  

Ur	  black	  feminism-‐synvinkel	  kan	  man	  se	  på	  Beyoncés	  sätt	  att	  sjunga	  om	  och	  visa	  

upp	  sin	  kropp	  som	  en	  symbol	  för	  en	  stark	  afroamerikansk	  kvinna	  som	  visar	  upp	  

en	  kropp	  som	  tidigare	  ansetts	  som	  mindre	  vacker	  och	  som	  omgärdats	  av	  myter	  

om	  en	  okontrollerad	  sexlust	  (hooks	  1992,	  62-‐65).	  Här	  visar	  Beyoncé	  att	  det	  är	  

hon	  som	  har	  kontrollen	  över	  sin	  kropp	  och	  gör	  vad	  hon	  vill	  med	  den,	  för	  att	  hon	  

är	  en	  självständig	  kvinna.	  Enligt	  postfeministisk	  teori	  visar	  Beyoncé	  upp	  en	  

person	  med	  makt,	  pengar	  och	  ett	  lyckligt	  äktenskap.	  Hon	  är	  trygg	  i	  sin	  egen	  

kropp	  och	  talar	  dessutom	  om	  hur	  hon,	  efter	  att	  hon	  fått	  barn,	  upplevt	  en	  

nyfunnen	  självkänsla	  och	  sexlust.	  Ur	  ett	  queerfeministiskt	  sexradikalt	  perspektiv	  

så	  visar	  Beyoncé	  i	  dessa	  diskursiva	  konstruktioner	  upp	  en	  kvinna	  som	  vet	  vad	  

hon	  vill	  ha	  sexuellt,	  och	  som	  inte	  kompromissar	  sin	  feministiska	  övertygelse	  

beroende	  på	  vad	  hennes	  sexuella	  preferenser	  säger.	  Detta	  nämner	  Beyoncé	  även	  
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själv	  i	  det	  franska	  citatet	  i	  slutet	  av	  låten	  Partition,	  där	  hon	  säger	  att	  sex	  är	  en	  

naturlig	  sak	  för	  kvinnor,	  och	  att	  vara	  feminist	  inte	  betyder	  att	  man	  saknar	  

sexlust.	  I	  låten	  ***Flawless	  kommenterar	  Beyoncé	  i	  förväg	  den	  kritik	  hon	  

eventuellt	  kommer	  att	  få	  på	  grund	  av	  kombinationen	  av	  att	  vara	  feminist	  och	  

samtidigt	  leva	  i	  en	  heteronormativ	  kärnfamilj	  med	  raden	  ”Don’t	  think	  I’m	  just	  his	  

little	  wife”.	  

En	  kritik	  som	  jag	  har	  hört	  i	  min	  vardag,	  bland	  annat	  på	  min	  Facebook,	  är	  

det	  faktum	  att	  Beyoncé	  pratar	  om	  hur	  jobbigt	  det	  är	  att	  leva	  upp	  till	  samhällets	  

krav	  på	  vad	  en	  vacker	  kvinna	  är,	  samtidigt	  som	  hon	  själv	  är	  en	  av	  dem	  som	  sätter	  

standarden	  för	  vad	  som	  anses	  vara	  vackert.	  Som	  superstjärna	  ser	  många	  unga	  

personer	  upp	  till	  henne	  och	  vill	  se	  ut	  och	  vara	  som	  hon.	  Om	  hon,	  som	  är	  så	  

vacker	  och	  framgångsrik,	  tycker	  att	  det	  är	  jobbigt	  att	  leva	  upp	  till	  dessa	  krav,	  hur	  

ska	  då	  vi	  andra,	  ”vanliga”,	  förhålla	  oss	  till	  dem?	  Ur	  ett	  postfeministiskt	  perspektiv	  

kan	  man	  se	  detta	  som	  att	  Beyoncé	  också	  påverkas	  av	  normer	  precis	  som	  vi	  

andra,	  trots	  att	  hon	  nått	  denna	  framgång,	  Samtidigt	  kan	  man	  ur	  ett	  

radikalfeministiskt	  perspektiv	  se	  det	  som,	  precis	  som	  för	  sexualitet,	  ytterligare	  

en	  idealbild	  som	  inte	  kommer	  att	  kunna	  uppnås	  och	  alltså	  då	  blir	  till	  en	  del	  av	  

den	  struktur	  som	  Beyoncé	  motsätter	  sig	  i	  låtar	  som	  Pretty	  Hurts	  och	  ***Flawless.	  

Många	  inom	  black	  feminism	  menar	  på	  att	  Beyoncé	  är	  en	  förebild	  för	  unga	  

afroamerikanska	  tjejer	  och	  även	  en	  förebild	  i	  den	  svarta	  feministiska	  kampen.	  

Mikki	  Kendall,	  skribent	  på	  the	  Guardian,	  skriver:	  

	  
It's	  clear	  that	  like	  a	  lot	  of	  black	  American	  women,	  the	  mainstream	  middle	  class	  white	  

feminist	  narratives	  with	  which	  we	  are	  so	  familiar	  aren't	  necessarily	  compatible	  with	  

Beyoncé's	  view	  of	  herself.	  This	  album	  makes	  it	  clear	  that	  her	  feminism	  isn't	  academic;	  

isn't	  about	  waves,	  or	  labels.	  It	  simply	  is	  a	  part	  of	  her	  as	  much	  as	  anything	  else	  in	  her	  life.	  

She's	  pro-‐woman	  without	  being	  anti-‐man,	  and	  she	  wants	  the	  world	  to	  know	  that	  you	  can	  

be	  feminist	  on	  a	  personal	  level	  without	  sacrificing	  emotions,	  friendships	  or	  fun.	  Is	  it	  a	  

message	  that	  will	  appeal	  to	  everyone?	  No.	  But	  then,	  no	  one	  expects	  any	  other	  feminist	  

message	  to	  be	  unilaterally	  accepted,	  do	  they?	  (Kendall	  2013)	  

	  

I	  detta	  citat	  blir	  det	  tydligt	  hur	  viktig	  Beyoncé	  kan	  anses	  vara	  för	  den	  afro-‐

amerikanska	  feminismen	  och	  för	  unga	  afroamerikanska	  tjejer	  i	  egenskap	  av	  

förebild.	  
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En	  spännande	  faktor	  på	  denna	  skiva	  är	  hur	  videorna	  länkas	  samman	  via	  

olika	  intertextuella	  symboler.	  I	  Drunk	  in	  Love-‐videon	  kan	  man	  i	  början	  se	  en	  utav	  

skönhetstroféerna	  från	  Pretty	  Hurts-‐videon	  samtidigt	  som	  skrämmande	  musik	  

spelas	  i	  bakgrunden.	  Man	  ser	  Beyoncé	  vända	  ryggen	  och	  gå	  bort	  från	  trofén	  för	  

att	  istället	  gå	  in	  i	  låten	  Drunk	  in	  Love.	  Detta	  analyserar	  jag	  som	  att	  hon	  vänder	  

ryggen	  mot	  alla	  krav	  för	  att	  istället	  ge	  sig	  hän	  åt	  det	  som	  betyder	  mest	  för	  henne,	  

nämligen	  kärleken	  och	  hennes	  man.	  Beyoncé	  är	  relativt	  osminkad	  i	  videon	  och	  

har	  inga	  märkvärdiga	  kläder	  utan	  ger	  ett	  ”naket”	  intryck.	  Videon	  är	  raka	  

motsatsen	  till	  den	  för	  Pretty	  Hurts,	  som	  består	  utav	  många	  olika	  scener	  där	  olika	  

typer	  av	  skönhetskrav	  skildras	  och	  Beyoncé	  är	  olika	  stylad	  i	  varje	  scen.	  Drunk	  in	  

Love	  är	  tvärtom	  svartvit,	  hon	  har	  endast	  en	  look	  och	  hon	  kan	  dansa	  fritt	  på	  

stranden	  istället	  för	  att,	  som	  i	  Pretty	  Hurts,	  hålla	  in	  magen	  och	  le.	  	  

	  

8.2.3.	  Etnicitet	  

För	  att	  på	  ett	  mikroperspektiv	  gå	  ännu	  djupare	  in	  i	  mitt	  material	  kommer	  jag	  

under	  denna	  rubrik	  undersöka	  hur	  det	  som	  tidigare	  kommit	  fram	  under	  ”kropp	  

och	  sexualitet”	  och	  ”struktur	  och	  agens”	  kan	  kopplas	  ihop	  med	  black	  feminism-‐

teorier	  kring	  hur	  vi	  uppfattar	  kroppar	  olika.	  Kan	  man	  se	  tendenser	  på	  hur	  

Beyoncé	  intar	  klassiska	  afroamerikanska	  kvinnliga	  stereotyper?	  Kan	  vi	  i	  sådana	  

fall,	  utifrån	  det	  bell	  hooks	  skrivit	  om	  hur	  dessa	  används	  i	  populärkulturen,	  se	  att	  

hon	  själv	  tar	  kontroll	  över	  dessa,	  eller	  reproducerar	  hon	  istället	  den	  bild	  som	  så	  

ofta	  tillskrivs	  rasifierade	  kvinnor.	  	  

	   Först	  vill	  jag	  dock	  inleda	  detta	  kapitel	  med	  ett	  citat	  från	  skribenten	  Kara	  

Brown	  som	  på	  tidningen	  Vice	  hemsida	  skrivit	  en	  text	  som	  jag	  tycker	  ramar	  in	  det	  

faktum	  att	  etnicitet	  är	  närvarande	  i	  alla	  dessa	  tidigare	  nämnda	  teman	  om	  ”kropp	  

och	  sexualitet”	  och	  ”struktur	  och	  agens”.	  I	  stycket	  innan	  kritiserar	  hon	  

debattörer	  som	  uttryckt	  att	  de	  anser	  Beyoncé	  vara	  narcissistisk	  och	  

utseendefixerad	  på	  denna	  skiva.	  Brown	  skriver:	  

	  
If	  you	  want	  to	  equate	  self-‐love	  with	  narcissism,	  please	  explain	  that	  to	  all	  of	  the	  black	  girls	  

in	  this	  world	  who	  struggle	  to	  see	  themselves	  as	  beautiful	  because	  they	  live	  in	  a	  society	  

where	  beauty	  is	  almost	  exclusively	  presented	  as	  white.	  If	  Beyonce	  celebrating	  and	  

basking	  in	  black	  beauty—and	  encouraging	  others	  to	  do	  the	  same—is	  narcissistic,	  then	  I	  

hope	  we	  all	  are.	  And	  let's	  not	  even	  address	  the	  argument	  that	  Beyonce	  is	  conforming	  to	  a	  
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“traditional	  standard	  of	  beauty.”	  Surprise:	  There	  are	  whole	  lot	  of	  black	  women	  who	  jive	  

with	  a	  mainstream	  aesthetic.	  It	  doesn’t	  make	  them	  less	  black,	  it	  makes	  the	  definition	  of	  

beauty	  less	  white	  (Brown	  2013).	  

	  

I	  detta	  citat	  sätter	  Brown	  fingret	  på	  problematiken	  som	  ofta	  nämnts	  i	  denna	  

debatt.	  Vita	  feminister	  eller	  kritiker	  verkar	  ofta	  inte	  se	  de	  bakomliggande	  

strukturer	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  representationen	  i	  dagens	  medielandskap.	  

Detta	  är	  varför	  black	  feminism	  är	  en	  så	  viktig	  diskurs	  att	  ta	  in	  när	  man	  ser	  till	  

populärkultur,	  speciellt	  i	  detta	  sammanhang	  när	  en	  afroamerikansk	  artist	  

analyseras	  ur	  ett	  feministiskt	  perspektiv.	  

I	  videon	  till	  Partition	  finns	  en	  sekvens	  som	  ur	  ett	  black	  feminism-‐

perspektiv	  är	  väldigt	  intressant	  enligt	  mig.	  Under	  det	  som	  tidigare	  i	  uppsatsen	  

beskrivits	  som	  en	  ”strippshow”,	  där	  Beyoncé	  på	  en	  scen	  dansar	  erotiskt	  för	  sin	  

man	  i	  publiken,	  ändras	  plötsligt	  ljuset	  så	  att	  ett	  leopardmönster	  projiceras	  på	  

hennes	  kropp.	  De	  ”stänger”	  som	  hon	  dansar	  med	  (se	  bild	  7)	  upplevs	  plötsligt	  

som	  en	  bur	  och	  Beyoncés	  egna	  utseende	  försvinner	  bland	  skuggorna	  och	  hon	  

upplevs	  snarare	  som	  någonting	  vilt	  och	  djuriskt.	  När	  man	  applicerar	  Laura	  

Mulveys	  tes	  om	  den	  manliga	  blicken,	  där	  kvinnan	  endast	  blir	  ett	  objekt	  till	  för	  

mannens	  njutnings	  skull,	  och	  dessutom	  bell	  hooks	  tes	  om	  hur	  afroamerikanska	  

kvinnor	  ofta	  tillskrivs	  en	  djurisk	  sexualitet	  (inte	  sällan	  med	  djungelflörtar	  som	  

nämnts	  i	  samband	  med	  Tina	  Turner)	  blir	  denna	  scen	  ganska	  så	  problematisk.	  

Dels	  reproducerar	  den	  bilden	  av	  kvinnan	  som	  ett	  sexuellt	  objekt	  som	  mannen	  

ska	  betrakta	  och	  bedöma	  samtidigt	  som	  den	  reproducerar	  den	  negativa	  

stereotyp	  som	  är	  så	  vanligt	  förekommande	  i	  amerikansk	  populärkulturen	  där	  

den	  svarta	  kvinnan	  blir	  fråntagen	  sin	  person	  och	  istället	  avhumaniseras	  och	  

exotifieras.	  	  

Om	  man	  istället	  ser	  detta	  utifrån	  ett	  sexradikalt	  perspektiv	  kan	  man	  tolka	  

denna	  scen	  som	  ytterligare	  ett	  sätt	  där	  Beyoncé	  lever	  ut	  en	  sexuell	  fantasi.	  Likt	  

det	  som	  både	  Laura	  Mulvey	  och	  Lisbet	  van	  Zoonen	  skriver	  om	  tänder	  kvinnan	  

ofta	  på	  sin	  egen	  objektifiering.	  Sexradikalerna	  menar	  att	  detta	  sätt	  att	  finna	  

njutning	  inte	  är	  någonting	  fel,	  och	  att	  man	  genom	  att	  kritisera	  denna	  typ	  av	  

exponering	  samtidigt	  kränker	  kvinnans	  rätt	  till	  sin	  egen	  sexualitet.	  Det	  är	  dock	  
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svårt,	  anser	  jag,	  att	  tolka	  detta	  som	  någonting	  annat	  än	  postkolonialt	  och	  

förminskande	  i	  just	  denna	  kontext.	  

	  
Bild	  7.	  Partition	  

	  

Det	  finns	  två	  citat	  som	  jag	  specifikt	  vill	  undersöka	  ur	  ett	  black	  feminism-‐

perspektiv.	  Dels	  Jay-‐Zs	  ”Ike	  Turner”-‐citat	  och	  dels	  Chimamanda	  Ngozi	  Adichies	  

citat	  om	  feminism.	  

	   Att	  Jay-‐Z	  väljer	  att	  referera	  till	  Ike	  Turner	  är	  nog	  ingen	  slump.	  Tina	  och	  

Ike	  är	  likt	  Beyoncé	  och	  Jay-‐Z	  ett	  välkänt	  par	  inom	  den	  afroamerikanska	  

musikhistorien.	  Man	  skulle	  kunna	  se	  dem	  som	  deras	  generations	  Jay-‐Z	  och	  

Beyoncé,	  eller	  tvärtom.	  Men	  det	  är	  även	  välkänt	  hur	  Ike	  både	  fysiskt	  och	  psykiskt	  

misshandlade	  sin	  fru,	  så	  för	  Jay-‐Z	  att	  välja	  att	  referera	  till	  sig	  själv	  som	  Ike	  är	  

märkligt	  ur	  många	  synpunkter.	  När	  Jay-‐Z	  alltså	  refererar	  till	  Ike	  och	  den	  

kränkande	  situation	  i	  ett	  sexuellt	  sammanhang,	  reproducerar	  han	  dels	  en	  nidbild	  

av	  mannen	  som	  okontrollerat	  aggressiv,	  samtidigt	  som	  han	  uppmuntrar	  till	  de	  

porrideal	  som	  radikalfeminister	  så	  starkt	  satt	  sig	  emot.	  
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Den	  afroamerikanska	  feministen	  Mia	  McKenzie	  skriver	  på	  sin	  blogg	  Black	  

Girl	  Dangerous	  ett	  kritiskt	  inlägg	  i	  debatten	  om	  detta	  ämne:	  	  

	  
[…]	  are	  we	  really	  arguing	  that	  calling	  yourself	  a	  feminist	  while	  allowing	  your	  husband	  to	  

spit	  incredibly	  disgusting	  anti-‐woman	  shit	  alongside	  you	  on	  your	  album	  is	  just	  as	  legit	  as	  

not	  calling	  yourself	  a	  feminist	  while	  demonstrating	  consistent	  feminist	  ideals?	  Because	  I	  

have	  to	  respectfully	  disagree.	  I	  rarely	  embrace	  the	  term	  feminist.	  It	  often	  feels	  too	  

disconnected	  from	  my	  particular	  experience	  as	  a	  black	  woman.	  But	  while	  I	  often	  reject	  

the	  term	  itself,	  my	  ideals,	  my	  politics,	  and	  the	  work	  I	  put	  out	  into	  the	  world	  does	  reflect	  

those	  values.	  (McKenzie	  2013)	  

	  

Här	  visar	  hon	  även	  exempel	  på	  det	  som	  black	  feminism	  ofta	  talar	  om,	  hur	  svarta	  

kvinnor	  ofta	  inte	  känner	  sig	  inkluderade	  i	  den	  feministiska	  mediediskursen,	  

samtidigt	  som	  hon	  kritiserar	  Beyoncés	  val	  att	  ha	  med	  detta	  citat	  på	  sin	  skiva.	  

	   Att	  Beyoncé	  väljer	  att	  ha	  med	  ett	  citat	  från	  den	  kända	  nigerianska	  

feministen	  Chimamanda	  Ngozi	  Aditchie	  är	  nog	  inte	  heller	  en	  slump.	  Hon	  visar	  i	  

och	  med	  det	  att	  hon	  tydligt	  ställer	  in	  sig	  i	  ledet	  av	  starka	  rasifierade	  feminister	  

som	  kämpar	  för	  sina	  rättigheter	  i	  en	  fråga	  där	  de	  ofta	  hamnar	  i	  skymundan.	  

Adichies	  sätt	  att	  förklara	  vad	  feminism	  betyder	  är	  dessutom	  relativt	  

lättbegripligt,	  och	  läggs	  här	  på	  en	  nivå	  som	  de	  flesta,	  oavsett	  till	  exempel	  ålder,	  

kan	  förstå,	  vilket	  gör	  att	  det	  ur	  ett	  medievetenskapligt	  perspektiv	  gör	  sig	  bra	  i	  en	  

låttext.	  Likt	  det	  som	  hiphopfeminister	  menar,	  att	  man	  måste	  ta	  ut	  feminismen	  ur	  

de	  akademiska	  rummen	  för	  att	  de	  ska	  ha	  någon	  verklig	  effekt,	  så	  lyckas	  Beyoncé	  

här,	  genom	  Adichie,	  föra	  fram	  sin	  feminism	  på	  ett	  sätt	  som	  hennes	  lyssnare,	  i	  

varierande	  åldrar,	  kan	  ta	  till	  sig.	  För	  trots	  att	  det	  ur	  black	  feminism-‐synpunkt	  

finns	  en	  del	  problematiska	  sekvenser	  på	  denna	  skiva,	  precis	  som	  det	  gör	  ur	  

radikalfeministiskt	  perspektiv	  och	  så	  vidare,	  så	  finns	  det	  även	  många	  exempel	  på	  

hur	  Beyoncé	  vill	  stärka	  kvinnors	  självbild.	  Bland	  annat	  med	  nämnda	  ”mantran”	  

ur	  låten	  ***Flawless	  och	  citatet	  från	  Chimamanda	  Ngozi	  Aditchie.	  Men	  också	  med	  

förankringar	  i	  musikvideorna,	  som	  till	  exempel	  när	  hon	  ses	  lämna	  

skönhetsstatyetten	  i	  sanden	  i	  Drunk	  in	  Love,	  och	  inte	  minst,	  ur	  ett	  black	  

feminism-‐perspektiv,	  genom	  det	  som	  Kara	  Brown	  skriver	  i	  texten	  som	  citeras	  

här	  ovan,	  hur	  Beyoncé	  är	  ett	  viktigt	  steg	  i	  ledet	  att	  bredda	  den	  mediala	  normen	  

för	  vad	  som	  är	  vackert,	  och	  vilka	  kroppar	  det	  är	  som	  representeras	  hur.
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9.	  SLUTDISKUSSION	  

Jag	  gick	  in	  i	  detta	  arbete	  med	  en	  nyfikenhet	  och	  ett	  intresse,	  men	  även	  med	  en	  

relativt	  tydlig	  bild	  över	  min	  egen	  position	  i	  frågor	  som	  rör	  kvinnlig	  sexualitet.	  

När	  jag	  nu	  studerat	  de,	  i	  uppsatsen	  nämnda,	  feministiska	  teorierna	  på	  ett	  mer	  

ingående	  plan	  har	  jag	  dock	  varit	  tvungen	  att	  ifrågasätta	  min	  egen	  position	  ett	  

flertal	  gånger.	  I	  denna	  slutdiskussion	  ämnar	  jag	  reflektera	  över	  

frågeställningarna	  och	  syftet	  med	  uppsatsen,	  det	  vill	  säga	  att	  belysa	  pågående	  

förhandlingar	  om	  feminism	  och	  sexualitet	  i	  det	  samtida	  medielandskapet,	  med	  

avstamp	  i	  Beyoncés	  senaste	  produktioner	  samt	  den	  omgärdande	  debatt	  som	  

dessa	  genererat.	  Detta	  gör	  jag	  genom	  att	  sammanfatta	  de	  olika	  feministiska	  

diskursernas	  position	  inom	  diskursordningen	  i	  de	  frågor	  som	  uppsatsen	  

analyserat,	  för	  att	  sedan	  diskutera	  mer	  självständigt	  kring	  hur	  samhället	  och	  

medielandskapet	  eventuellt	  påverkas	  av	  dem.	  	  

Diskursanalys	  som	  metod	  har	  fungerat	  väl	  och	  även	  valet	  att	  använda	  

mina	  teorier	  som	  diskursiva	  fonder	  under	  analysen.	  De	  debattörer	  som	  har	  

uttalat	  sig	  kring	  ämnet	  för	  min	  uppsats	  har	  ofta	  utgått	  från	  något	  av	  dessa	  

perspektiv	  vilket	  ytterligare	  styrker	  att	  dessa	  teorier	  fortfarande	  behandlas	  som	  

diskurser	  under	  den	  övergripande	  diskursordningen,	  även	  om	  det	  självklart	  

finns	  en	  gråskala	  de	  olika	  diskurserna	  emellan.	  	  

Något	  som	  är	  tydligt,	  både	  utifrån	  debatten	  som	  kom	  efter	  släppet	  av	  

Beyoncés	  senaste	  skiva,	  men	  också	  utifrån	  de	  olika	  teorierna,	  är	  hur	  kvinnliga	  

kroppar	  och	  kvinnlig	  sexualitet	  är	  ett	  ämne	  för	  stor	  diskussion.	  Vi	  har	  blivit	  

matade	  med	  sexualiserade	  bilder	  på	  kvinnokroppen	  från	  barnsben	  i	  allt	  från	  

reklamer,	  filmer,	  musikvideor	  och	  så	  vidare.	  Det	  verkar	  som	  att	  alla	  har	  en	  åsikt	  

om	  hur	  kvinnlig	  sexualitet	  bör	  vara	  och	  i	  förlängningen	  hur	  den	  bör	  avbildas.	  

Kvinnor	  blir	  ofta	  påminda	  om	  hur	  deras	  kroppar	  inte	  bara	  är	  deras,	  utan	  ett	  

objekt	  för	  andra	  att	  kommentera,	  komplimentera	  och	  kritisera.	  	  

	   De	  två	  feministiska	  diskurser	  som	  jag	  kunnat	  utläsa	  står	  längst	  ifrån	  

varandra	  i	  denna	  fråga,	  både	  historiskt	  och	  utifrån	  denna	  samtida	  diskursanalys,	  

är	  som	  tidigare	  nämnts	  radikalfeminismen	  och	  den	  queera	  sexradikalismen.	  Men	  

vad	  som	  även	  blir	  tydligt,	  utifrån	  min	  analys,	  är	  hur	  de	  båda	  teorierna	  har	  brister	  

i	  sina	  respektive	  argumentationer.	  De	  radikalfeministiska	  argumenten	  om	  hur	  

den	  patriarkala	  normen	  styr	  över	  hur	  en	  kvinna	  förväntas	  vara	  är	  tydlig	  i	  nästan	  
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all	  populärkultur.	  Kvinnor	  klär	  av	  sig	  och	  spelar	  på	  en	  aktiv	  men	  samtidigt	  

objektifierad	  sexualitet	  som	  åskådaren	  åtrår.	  Könsmaktsordningen	  har	  varit	  

tydlig	  i	  såväl	  filmer	  som	  reklam	  och	  musik	  genom	  alla	  tider.	  Alltså	  blir	  det	  även	  

problematiskt	  när	  en	  så	  pass	  framgångsrik	  kvinna	  som	  Beyoncé	  återigen	  ställer	  

sig	  bakom	  dessa	  förväntade	  stereotyper	  och	  därmed	  reproducerar	  bilden	  av	  den	  

avklädda,	  erotiska	  kvinnan	  som	  enbart	  är	  till	  för	  mannens	  njutning.	  Dessa	  

argument	  är	  dock	  problematiska	  enligt	  mig,	  då	  det,	  likt	  det	  som	  van	  Zoonen	  

nämnt,	  tar	  bort	  både	  den	  kvinnliga	  artistens	  och	  den	  kvinnliga	  åskådarens	  röst	  

och	  person,	  och	  istället	  helt	  utgår	  ifrån	  mannen	  och	  patriarkala	  strukturer.	  

	   De	  sexradikala	  argumenten	  där	  kvinnan	  är	  fri,	  precis	  som	  mannen	  alltid	  

varit,	  att	  leva	  ut	  sin	  sexualitet	  kan	  även	  de	  upplevas	  som	  problematiska,	  då	  de	  

helt	  och	  hållet	  bortser	  ifrån	  varför	  kvinnor	  upplever	  sin	  sexualitet	  på	  ett	  visst	  

sätt.	  Kvinnor	  som	  upphetsas	  av	  underkastelse	  har	  eventuellt	  lärt	  sig	  att	  

upphetsas	  av	  denna	  underkastelse,	  om	  än	  undermedvetet,	  genom	  de	  porrnormer	  

och	  ideal	  som	  råder	  i	  vårt	  medialiserade	  samhälle.	  

	   Personligen	  står	  jag	  ändå,	  efter	  att	  så	  djupt	  ha	  gått	  in	  i	  denna	  fråga	  och	  

verkligen	  dissekera	  varenda	  rad	  och	  varenda	  scen	  utifrån	  dessa	  teorier,	  kvar	  i	  

min	  personliga	  åsikt	  som	  jag	  gick	  in	  i	  arbetet	  med,	  nämligen	  att	  det	  oftast	  är	  

vanskligt	  att	  kritisera	  en	  kvinnas	  upplevda	  sexualitet,	  oavsett	  hur	  den	  kommer	  

till	  uttryck.	  Även	  om	  det	  kan	  finnas	  tydliga	  patriarkala	  tendenser	  som	  ligger	  till	  

grund	  för	  varför	  en	  kvinna	  njuter	  av	  det	  hon	  gör,	  så	  anser	  jag	  det	  viktigt	  att	  inte	  

reproducera	  de	  normer	  och	  krav	  som	  säger	  att	  kvinnor	  inte	  har	  rätt	  till	  sin	  egen	  

sexualitet,	  som	  vi	  ständigt	  blir	  påtvingade.	  Män	  har	  historiskt	  fått	  tillåtas	  vara	  

sexuella	  varelser	  samtidigt	  som	  kvinnans	  sexualitet	  nästan	  alltid	  kommer	  med	  

regler	  och	  föreskrifter	  för	  hur	  den	  får	  och	  bör	  vara.	  

	   I	  den	  här	  uppsatsen	  har	  jag	  analyserat	  hur	  olika	  samtida	  feministiska	  

diskurser,	  utifrån	  deras	  grundande	  teorier,	  kan	  tolka	  kvinnlig	  sexualitet	  på	  så	  

diametralt	  olika	  sätt	  som	  gavs	  uttryck	  för	  i	  den	  efterföljande	  debatten	  angående	  

Beyoncés	  skivsläpp	  i	  december	  2013.	  Utifrån	  de	  teorier	  jag	  läst	  inför	  denna	  

uppsats	  kan	  jag	  sammanfatta	  det,	  i	  stora	  drag,	  som	  att	  radikalfeministiska	  

diskurser	  kritiserar	  att	  Beyoncé	  på	  denna	  skiva	  upprätthåller	  en	  patriarkal	  

heteronorm	  där	  hon	  reduceras	  till	  ett	  objekt	  för	  manlig	  njutning	  och	  i	  

förlängningen	  visar	  unga	  tjejer	  hur	  en	  sexuellt	  fulländad	  kvinna	  bör	  vara	  för	  sin	  
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man.	  Många	  black	  feminist-‐debattörer	  och	  akademiker	  hyllar	  Beyoncés	  sätt	  att	  

uttrycka	  en	  sorts	  feminism,	  likt	  hiphopfeminismen	  runt	  millennieskiftet,	  där	  den	  

svarta	  kvinnan	  är	  i	  fokus	  och	  som	  är	  mer	  relaterbar	  än	  den	  normgivande	  vita	  

medelklassfeminismen.	  Samtidigt	  kritiserar	  andra	  black	  feminist-‐debattörer	  

Beyoncé	  för	  att	  reproducera	  bilden	  av	  den	  svarta	  kvinnan	  som	  ett	  objekt	  som	  är	  

till	  för	  att	  betrakta.	  Postfeministiska	  diskurser	  tolkar	  jag,	  utifrån	  dess	  grundande	  

teori,	  mest	  uppskattar	  musiken	  utan	  att	  blanda	  in	  politik	  och	  ser	  Beyoncé	  som	  

ett	  exempel	  på	  en	  framgångsrik	  kvinna,	  både	  privat	  och	  karriärmässigt	  (att	  hon	  

citerar	  en	  känd	  feminist	  kan	  tyckas	  innovativt	  men	  det	  är	  mer	  en	  vers	  i	  

mängden).	  Queera	  sexradikaler	  kan	  läsa	  Beyoncé	  som	  en	  normbrytande	  förebild	  

i	  hur	  hon	  kombinerar	  manliga	  attribut	  som	  framgångsrik	  chef	  och	  producent,	  

samtidigt	  som	  hon	  lever	  ut	  sin	  sexualitet	  och	  inte	  skäms	  för	  den.	  De	  ser	  henne	  

som	  en	  person	  som	  vågar	  visa	  på	  en	  annan	  typ	  av	  sexualitet	  än	  den	  som	  oftast	  

kommer	  från	  kvinnor	  själva	  i	  det	  samtida	  medielandskapet.	  Samhället	  och	  den	  

patriarkala	  könsmaktsordningen	  har	  historiskt	  antingen	  tillskrivit	  kvinnor	  

klassiskt	  kvinnliga	  attribut	  som	  mjukhet	  och	  passivitet,	  eller	  så	  ska	  hon	  vara	  

erotisk	  och	  vild,	  men	  är	  då	  inte	  längre	  någon	  ”bra”	  kvinna.	  Kvinnor	  själva	  har	  

sällan	  fått	  möjligheten	  att	  tillskriva	  sig	  sin	  egen	  sexualitet,	  utan	  blir	  ofta	  dömda	  

av	  yttervärlden.	  	  

På	  Beyoncés	  skiva	  och	  i	  de	  tillhörande	  videorna	  anser	  jag	  att	  sexualiteten	  

är	  ett	  sätt	  att	  ytterligare	  stärka	  de	  budskap	  om	  självständighet	  och	  

självförtroende	  som	  kommit	  att	  bli	  Beyoncés	  signum.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  

spännande	  att	  våga	  utmana	  de	  rådande	  normerna	  över	  vad	  en	  sexuell	  kvinna	  

förväntas	  vara.	  Samtidigt	  som	  man	  kan	  se	  det	  som	  att	  Beyoncé	  reproducerar	  

bilder	  av	  den	  objektifierade	  kvinnan,	  ser	  jag	  det	  snarare	  som	  att	  Beyoncé	  visar	  

på	  en	  kvinnlig	  sexualitet	  som	  ofta	  ansetts	  dålig	  från	  de	  flesta	  håll.	  Som	  nämnts	  i	  

många	  av	  de	  feministiska	  teorierna	  så	  finns	  det	  en	  tradition	  av	  kvinnor	  som	  

njuter	  av	  underkastelse.	  Speciellt	  ur	  ett	  feministiskt	  perspektiv	  kan	  dessa	  lustar	  

anses	  som	  sämre,	  då	  de	  så	  tydligt	  visar	  patriarkatets	  inverkan	  på	  våra	  liv.	  Men	  i	  

populärkulturen	  blir	  kvinnor	  snarare	  tillskrivna	  dessa	  begär	  än	  att	  ge	  uttryck	  för	  

dem	  av	  egen	  vilja.	  Det	  jag	  anser	  Beyoncé	  gör	  i	  detta	  material	  är	  att	  ge	  dessa	  

kvinnor	  en	  röst	  och	  ett	  ”okej”,	  att	  deras	  sexualitet	  är	  minst	  lika	  värdefull	  som	  

vilken	  annan	  sexualitet	  som	  helst.	  	  
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I	  takt	  med	  att	  feminismen	  får	  större	  fäste	  i	  den	  samtida	  mediediskursen,	  

förutspår	  jag	  att	  vi	  kommer	  att	  se	  en	  allt	  större	  gråskala	  när	  det	  kommer	  till	  

teoretisk	  ideologi.	  Ju	  fler	  som	  ansluter	  sig	  till	  den	  feministiska	  rörelsen,	  desto	  fler	  

olika	  röster	  kommer	  höras,	  vilket	  bör	  anses	  som	  någonting	  positivt.	  Det	  är	  inte	  

konstigt,	  enligt	  mig,	  att	  det	  pågår	  diskussioner	  och	  förhandlingar	  kring	  laddade	  

frågor	  som	  sexualitet	  i	  dagens	  medielandskap,	  det	  har	  det	  nämligen	  alltid	  gjort.	  

Det	  som	  nu	  är	  skillnaden	  är	  att	  diskussionen	  oftare	  förs	  av	  kvinnorna	  själva,	  och	  

inte	  heller	  längre	  bara	  utav	  en	  del	  av	  den	  feministiska	  diskursordningen,	  utan	  

ifrån	  flera	  håll	  samtidigt.	  Vi	  kommer	  antagligen	  fortsätta	  se	  postfeministiska	  

diskurser	  som	  hävdar	  att	  kvinnor	  redan	  har	  uppnått	  den	  frihet	  de/vi	  så	  länge	  

kämpat	  för,	  att	  det	  nu	  är	  dags	  att	  släppa	  loss	  istället	  för	  att	  bry	  sig	  om	  politik.	  Vi	  

kommer	  antagligen	  se	  fler	  och	  starkare	  radikalfeministiska	  diskurser	  i	  takt	  med	  

att	  medielandskapet	  alltjämt	  fortsätter	  att	  flytta	  fram	  gränserna	  för	  hur	  mycket	  

sexism	  som	  får	  plats	  i	  filmer,	  reklamer	  och	  musik.	  Rasifierade	  feminister	  

kommer,	  utöver	  att	  samtidigt	  verka	  inom	  de	  andra	  diskurserna,	  förhoppningsvis	  

fortsätta	  skapa	  plattformar	  där	  samtal	  kan	  föras	  på	  egna	  villkor.	  Jag	  tror	  även	  att	  

sexradikala	  feminister	  kommer	  att	  ta	  fortsatt	  plats	  i	  debatten	  och	  argumentera	  

för	  kvinnors	  rätt	  till	  sin	  egen	  sexualitet,	  hur	  den	  än	  må	  komma	  till	  uttryck,	  utan	  

att	  behöva	  bli	  bedömd	  av	  varken	  kvinnor,	  män	  eller	  någon	  där	  emellan.	  

Dessutom	  tror	  jag	  som	  sagt	  att	  det	  kommer	  att	  finnas	  en	  gråskala	  dessa	  

diskurser	  emellan,	  där	  det	  alltså	  är	  svårt	  att	  se	  till	  vilken	  grundteoretisk	  diskurs	  

man	  ansluter	  sig	  till.	  

Att	  debatten	  kring	  feminism	  och	  sexualitet	  blossade	  upp	  runt	  årsskiftet	  

2013/2014	  är	  nog	  ingen	  slump.	  Som	  jag	  nämnde	  i	  kapitel	  5	  anser	  jag	  det	  blåsa	  en	  

populärfeministisk	  vind	  över	  det	  samtida	  medielandskapet	  och	  denna	  debatt	  är	  

bara	  ett	  av	  alla	  exempel	  på	  detta.	  Vi	  kommer	  antagligen	  fortsätta	  se	  denna	  typ	  av	  

debatter	  om	  fler	  världsstjärnor	  som	  Beyoncé	  ansluter	  sig	  till	  den	  feministiska	  

kampen.	  
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11.	  FÖRTECKNING	  ÖVER	  LÅTSKRIVARE	  OCH	  VIDEOREGISSÖRER	  
	  
	  
	  
Titel	   	   	   Låtskrivare	   	   	   	   Videoregissör	  
	  
	  
Blow	   	   	   Pharrell	  Williams,	  Beyoncé	  	  	   Hype	  Williams	  

Knowles,	  James	  Fauntleroy,	  	  
Timothy	  Mosley,	  Jerome	  	  
Harmon,	  Justin	  Timberlake	  

	  
	  
Drunk	  In	  Love	  	   Knowles,	  Noel	  Fisher,	  	   	   Hype	  Williams	  

Shawn	  Carter,	  Andre	  Eric	  	  
Proctor,	  Rasool	  Diaz,	  Boots,	  	  
Brian	  Soko,	  Mosley,	  Harmon	  

	  
	  
***Flawless	   	   Knowles,	  Terius	  Nash,	  	   	   Jake	  Nava	  

Chauncey	  Hollis,	  Boots,	  Rey	  	  
Reel	  Music	  

	  
	  
Partition	   	   Knowles,	  Nash,	  Timberlake,	  	   Jake	  Nava	  

Boots,	  Mosley,	  Harmon,	  	  
Dwane	  Weir	  

	  
	  
Pretty	  Hurts	   	   Joshua	  Coleman,	  Sia	  Furler,	  	  	   Melina	  Matsoukas	  

Knowles	  
	  
	  
Rocket	  	   	   Miguel,	  Jontel	  Pimentel,	  	   	   Knowles,	  Ed	  Burke, 

Knowles,	  Timberlake,	  	   	   Bill	  Kirstein	  
Mosley,	  Harmon	  

	  

	  

Samtliga	  bilder	  i	  uppsatsen	  är	  skärmdumpar	  av	  musikvideorna	  som	  jag	  själv	  

tagit	  från	  min	  köpta	  version	  av	  Beyoncé	  (2013).	  	  


