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Inledning 
N*ggas1 ain’t sticking unless they lick the kitten 

Too many bitches just be lickin’ the dick 
—Lil’ Kim 

 

När jag började lyssna på kvinnliga rapartister lade jag snabbt märke till ett ämne i 

deras texter som inte vanligen huseras varken i annan västerländsk populärmusik eller 

populärkulturella yttringar såsom film, teater, och skönlitteratur. Cunnilingus 2 

diskuteras sällan i offentligheten utanför erotiska kulturuttryck och sexualupplysning, 

och såvitt jag har märkt så är fellatio3 betydligt mer uppmärksammat och accepterat 

som ett vardagligt fenomen, och en frekvent använd referens i populärkultur. Fellatio 

utgör dessutom, i det allmänna medvetandet likväl som den offentliga diskussionen, 

mer av en normaliserad, förväntad del av en mans sexliv än cunnilingus utgör av en 

kvinnas. Allt detta härrör från de patriarkala4 samhällsstrukturer som i urminnes tider 

marginaliserat kvinnlig sexuell njutning i favör för fokusering kring manlig. Spår av 

den sexistiska obalansen i sexuell representation mellan könen finns att analysera i de 

allra flesta samhällsrum. 

Därför blev jag så positivt överraskad när det visade sig att cunnilingus, en 

sexuell akt som endast åsamkar fysisk njutning till dess kvinnliga5 mottagare, har en 

tradition av platstagande i kvinnliga rappares låttexter, att jag bestämde mig för att 

skriva en uppsats om det. Jag vill belysa att cunnilingus faktiskt också tar plats i 

																																																								
1 Jag har själv valt att censuera alla användanden av detta ord i denna uppsats med en asterisk. I 
samtliga originaltexter som citeras är ordet alltid ocensurerat. (Fotnot tillagd 2020-03-20.) 
2 Cunnilingus är det medicinska ordet för oralsex som utförs på en vulva och/eller vagina. RFSU 
(Riksförbundet för sexuell upplysning) definierar cunnilingus som ”oral stimulering […] av kvinnans 
könsorgan” (RFSU: ”Sex-ABC”. http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Sex-ABC/, hämtad 2014-12-
21). Uppsatsen accepterar inte denna definition som riktig eftersom den utesluter personer som inte 
identifierar sig som kvinnor men har vulva och/eller vagina. Uppsatsen använder termen cunnilingus 
just på grund av att den inte utesluter trans- och könsneutrala personer, till skillnad från exempelvis 
termen ”kvinnligt oralsex”. 
3 Fellatio är det medicinska ordet för oralsex som utförs på en penis (RFSU: ”Sex-ABC”. 
http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Sex-ABC/, hämtad 2014-12-21). Uppsatsen använder sig av 
denna term av samma transinkluderande anledning som användandet av termen cunnilingus. 
4 Patriarkat innebär det samhällssystem som arbetar för att underordna kvinnor och ickemän under män 
i den sociala hierarkin. Dess existens utgör grunden för den feministiska teoribildningen (The Women’s 
Movement Today: An Encyclopedia of Third-Wave Feminism, Volume 1, A-Z, red. Leslie L. Heywood 
(2005), s. 239). 
5 Alla som mottar cunnilingus är som nämnt inte kvinnor, men eftersom studien utgår från kvinnliga 
rappares heteronormativa diskussion av cunnilingus använder uppsatsen främst termerna ”kvinnor” 
och ”män” för att beskriva deltagarna i de sexuella relationer som behandlas. 
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offentliga populärkulturella uttryck, genom att undersöka hur det framställs i kvinnlig 

rap. Hur diskuteras cunnilingus? Vilka attityder kring det går att urskilja? 

Uppsatsens ämne är viktigt att belysa eftersom allting som breddar 

diskussionen om kvinnlig sexualitet är viktigt i strävan mot jämställdhet. Det är 

särskilt viktigt att främja diskussion kring rasifierad6 kvinnlig sexualitet, eftersom den 

tenderar att hamna i skymundan bakom vitt normföreträde. 

 

Syfte 
Uppsatsen ämnar utföra en intersektionell analys av hur kvinnliga rappare diskuterar 

cunnilingus i sina texter. Utförandet av en intersektionell analys innebär att 

undersöka, beskriva och tolka någonting utifrån ett sociologiskt perspektiv som tar 

hänsyn till hur samverkan av olika sociala maktstrukturer skapar förtryck för olika 

samhällsgrupper.7 För denna analys innebär det att se på hur cunnilingus diskuteras av 

kvinnliga rappare i relation till deras kön, klass och etnicitet, för att se hur 

diskussionen påverkas av dessa sociala faktorer. 

 

Material 
Trots att undersökningsmaterialet utgör låttexter faller studien inom 

litteraturvetenskapliga ramar eftersom låttexter utgör en lyrisk subgenre. Under 

antiken och renässansen framfördes lyrik, liksom i dagens popmusik, i 

underhållningssyfte med musikaliskt ackompanjemang, och många av lyrikens 

stilgrepp går även att återfinna i dagens popmusik: exempelvis rim, allitteration och 

versindelning. 

Undersökningsmaterialet utgörs av kvinnliga rappares låttexter från hiphopens 

begynnelse i början av 1980-talet fram till nutid, innehållande referenser till 

cunnilingus. Materialet avgränsas till texter av i USA kommersiellt etablerade 

artister, men inte enbart till texter ur kommersiellt framgångsrika låtar. Vad som i 

uppsatsen anses vara kommersiellt etablerat baseras på rankningar i den amerikanska 

Billboardlistan. Billboard är en tidskrift grundad 1894 som sedan 1960-talet listat 

																																																								
6 En rasifierad person är någon som särbehandlas på grund av etablerade fördomsfulla stereotyper kring 
hens etniska bakgrund. 
7 Nationalencyklopedin: ”Intersektionalitet”. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/intersektionalitet, hämtad 2014-12-21. 
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musik efter popularitet.8  Enskilda låtars rankning på listorna baseras på sålda 

singelskivor/nedladdningar, radiospelningar, samt internetstreaming, medan 

albumrankningar endast mäts utifrån sålda exemplar.9 Artister vars verk någon gång 

hamnat i den högre hälften av en Billboardlista anses enligt uppsatsen vara tillräckligt 

kommersiellt etablerade för att vara intressanta. Detta eftersom en sådan placering 

innebär att deras verk nått en relativt stor publik, och att de därmed diskuterar det 

populärkulturellt obskyra ämnet cunnilingus inför en stor publik. 

En utökad analys innehållande mindre kända artister och etablerade artister i 

andra länder vore också intressant att utföra, men har här uteslutits för att fokusera på 

specifikt västerländska och amerikanska strukturers relation till cunnilingus. 

Materialet inhämtas i form av lyssnande till låtarna, samt utifrån transkriberade 

texter hittade på onlinedatabasen Rap Genius10. Eftersom rapmusik ofta använder sig 

av ett språkbruk som ter sig kryptiskt för icke införstådda finns det ibland behov av 

hjälp för att tolka en text. Rap Genius används därmed även som hjälpverktyg i 

analysen, eftersom databasen även innehåller andra lyssnares tolkningar av texterna. 

Eftersom lyssnartolkningarna oftast publiceras utan vetenskapliga belägg håller sig 

analysen kritisk till deras vetenskapliga värde, och använder dem endast som 

spekulationer kring textens potentiella budskap. 

 

Disposition 
Uppsatsens inledning inkluderar en presentation av syfte, material, disposition och 

den tidigare forskning som ter sig relevant för ämnet. Sedan följer en genomgång av 

den teoretiska referensram och metod analysen använder sig av, varefter analysen 

placeras. Efter analysen följer en avslutande diskussion, och till sist källförteckning 

och bilagor. 

 

Tidigare forskning 
Den forskning som tidigare gjorts på kombinationen av ämnena rap och sexualitet 

tenderar att fokusera på misogyni i manliga rappares texter, videor, och andra 

																																																								
8 Billboards hemsida: ”About us”. http://www.billboard.com/articles/news/467859/about-us, hämtad 
2014-12-22. 
9 Billboards hemsida: ”FAQ”. http://www.billboard.com/faq, hämtad 2014-12-22. 
10 http://rap.genius.com/ 
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kulturuttryck. Forskning som handlar om specifikt kvinnlig rap diskuterar aldrig 

oralsex som ett separat ämne utan klumpar ihop olika sexuella aktiviteter till sex som 

samlingsämne. Artikeln ”Missy ’Misdemeanor’ Elliott and Nicki Minaj: Fashionistin’ 

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

av Theresa Renee White kommer närmast uppsatsen i ämneslikhet. Den diskuterar de 

två kommersiellt framgångsrika kvinnliga rapartisterna Missy Elliott och Nicki 

Minajs (vilka diskuteras i uppsatsen) förhållningssätt till svart kvinnlig sexualitet. 

Som titeln avslöjar tar artikeln upp frågan om huruvida deras verk och image 

reflekterar girl power, dvs. kvinnlig egenmakt11, eller tvärtemot. Den komplicerade 

frågan ter sig viktig i diskursen om kvinnlig sexualitet i offentligheten, och spelar en 

stor roll även i denna uppsats analys. 

Uppsatsen behandlar också ämnen utöver rap och sexualitet. Afroamerikansk 

historia är en viktig aspekt för uppsatsens syfte; likaså misogyni, rasism, 

kommersialism, och feminism. Den mest relevanta forskning som gjorts kring 

uppsatsens huvudämnen kommer bland annat från de följande tre källorna: 

“Empowering Self, Making Choices, Creating Spaces: Black Female Identity 

via Rap Music Performance” (2000) av etnomusikologen Cheryl L. Keyes handlar 

som titeln nämner om hur rasifierade kvinnor skapar identitet genom rapmusik, och 

hur det hänger ihop med egenmakt. 

 Hip Hop’s Inheritance: From the Harlem Renaissance to the Hip Hop Feminist 

Movement (2011) av Reiland Rabaka erbjuder en samlad genomgång av 

afroamerikansk historia med fokus på mönster i politiska och konstnärliga rörelser 

från slaveriet till hiphop, och utgör således viktig forskning för analysens bakgrund. 

Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture (2005) av 

Ariel Levy berör tredje vågens feminism och översexualiseringen av kvinnor i media. 

Levy ifrågasätter, liksom uppsatsen, huruvida sexualiseringen utrymmer kvinnlig 

agency12 och egenmakt, eller om den stjälper jämställdheten mer än den hjälper. 

																																																								
11 Egenmakt (eng. ”empowerment”) syftar till att en person på grund av grupptillhörighet upplever en 
känsla av makt över sig själv och sitt öde. Egenmakt uppstår exempelvis när en medlem av en förtryckt 
grupp upplever stolthet över sitt tillhörande i gruppen, och istället för att slås ner av förtrycket känner 
att hen har kontroll över sin egen situation (Heywood, s. 114-5). 
12 Agency är innehavandet av möjligheten att agera självständigt och utifrån ett eget, fritt val. Det är en 
viktig princip inom feministisk teori att samhället är strukturerat på sätt som historiskt sett passiviserat 
kvinnor och berövat dem på agency genom att inte förse dem med samma möjligheter till självständig 
aktivitet som män. 
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Teori 
Intersektionalitet är ett relativt nyligen definierat sociologiskt perspektiv som 

populariserades med den feministiska teoribildningen.13 Feminismen utgör strävan 

efter alla människors sociala jämställdhet, men grundar sig främst i strävan efter 

jämställdhet mellan kvinnor och män.14 Under vad som kallas för andra vågens 

feminism, vilken i USA utspelade sig mellan 1960- och 1980-talet, trädde i samband 

med medborgarrättsrörelsen en ny sorts feminism fram i skymundan: nämligen Black 

feminism. Black feminism strävar liksom den generella feminismen efter total social 

jämställdhet, men den arbetar till skillnad från den mer etablerade rörelsen med ett 

intersektionalitetsperspektiv som tar hänsyn till hur klass och etnicitet påverkar 

könsförtryck. Den feministiska rörelsen har historiskt sett främst representerat 

medelklassens vita ciskvinnors15 intressen och situation genom att utgå ifrån ett 

specifikt vitt, heterosexuellt, ciskvinnligt medelklassperspektiv. Detta har uteslutit 

rasifierade kvinnor, queera16 kvinnor och transpersoners upplevelser av förtryck ur 

diskursen, och marginaliserat dessa redan utsatta grupper ännu mer. Black feminism 

erkänner att alla kvinnor inte har samma förutsättningar, utan att dessa varierar 

beroende på faktorer såsom klass, rasifiering och sexuell läggning, vilka förvärrar de 

sexistiska strukturerna i behandlingen av kvinnor som inte passar in i den vita, 

heterosexuella cismedelklassen. The Women’s Movement Today (2005), en 

encyklopedi av tredje vågens feminism, summerar rörelsen således: ”In other words, 

they argue that women have different experiences because women occupy different 

positions in society and that not all of these positions are equal.”17 

Intersektionalitetsperspektivet används i analysen för att belysa de olika 

förutsättningar urvalets textförfattare bär med sig i sin identitet och hur dessa kan 

tänkas påverka deras attityder till ämnet i fråga. För att kunna utföra denna analys 

krävs därmed en sociologisk bakgrund inriktad på etnicitet, klass, kön och samspelen 

																																																								
13 Grundtanken i intersektionalitet har funnits länge men inte definierats förrän 1989 av Kimberlé 
Crenshaw i sin ”Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics” 
(http://philpapers.org/archive/CREDTI.pdf, hämtad 2014-11-20). 
14 Online Etymology Dictionary: ”Feminism”. http://www.etymonline.com/index.php?term=feminism, 
hämtad 2014-12-21. 
15 Att vara cis innebär att vara fysiskt född med en kropp som överensstämmer med ens personliga 
könsidentitet, dvs. att identifiera sig själv som tillhörande sitt juridiska kön. Att vara cis är motsats till 
att vara trans, där man föds med en kropp som av sociala eller biologiska skäl inte överensstämmer 
med ens personliga könsidentitet. 
16 Termen queer används här som ett samlingsnamn för all sexuell identitet som inte är hetero. 
17 Heywood, s. 268. 
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däremellan. Eftersom hiphopen växte fram ur afroamerikansk kultur måste vi studera 

kulturens historia för att kunna ge bakgrund åt genrens utformning. Utformningen 

dikterar genrens stilregler och uttryck, och en kulturhistorisk bakgrund av afrikanskt 

platstagande i USA är därför relevant för att bedöma cunnilingus plats i kvinnlig 

hiphop. 

Vi börjar därför med en kortfattad intersektionell genomgång av 

afroamerikansk historia med fokusering på kommersialism, rasism och sexism, och 

hur dessa faktorer samverkar med klassbegreppet. Bakgrunden leder oss fram till 

hiphopen, dess stilregler och uttryck, och dess plats i den amerikanska 

populärkulturella offentligheten. Efter det diskuteras sexism och sexualitet med 

inriktning på medial kvinnoobjektifiering. 

Efter presentationen av den teoretiska referensramen följer till sist analysen av 

undersökningsmaterialet med hänsyn till de faktorer som diskuteras nedan. 

 

Objektifierade svarta kvinnokroppar i amerikansk popkultur 
Afrikansk massnärvaro i USA började med 1600-talets slaveri. Svarta människor 

hamnade redan från början i ett maktmässigt underläge gentemot USA:s vita 

befolkning, då de bokstavligt talat enligt lag ansågs vara vita människors ägodelar, 

och inte mänskliga jämlikar. Förslavningen av afrikaner byggde från början på vita 

européers kolonisering av afrikanska områden sedan 1600-talet. Sexualitet sågs 

särskilt i det prominenta brittiska imperiet under den tiden som en privatsak som 

tydde på bristande moral och behärskning i offentliga sammanhang, vilket influerade 

de europeiska kolonisatörernas tolkning och behandling av olika afrikanska kulturer. 

Européerna såg skillnader mellan sig själva och den svarta befolkningen i saker som 

klädsel och beteende: där européerna ansåg sig själva civiliserade och propert klädda 

tolkade de afrikanernas relativa nakenhet, polygama relationer och annorlunda danser 

som tecken på deras sexuella fixering och lössläppthet.18 Tolkningen frammanade den 

västerländska stereotypen om svarta människors oerhörda, okontrollerbara sexuella 

aptit. 

Bilden av den svarta kroppen som djurlik förstärktes av vita européers 

bedömning och skapande av svart identitet som intellektuellt och kulturellt 

																																																								
18 David Pilgrim, ”Jezebel Stereotype” (2012 [2002]). http://www.ferris.edu/jimcrow/jezebel.htm, 
hämtad 2014-12-22. 
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underlägsen, samt moraliskt underutvecklad, i jämförelse med vit identitet.19 Bilden av 

svarta som barbarer som inte visste bättre gjorde det lätt för de vita massorna att inte 

ifrågasätta sitt kontrolltagande över svartas liv, och det olika utnyttjandet av deras 

kroppar. Svarta människor kidnappades och förslavades, ställdes ut i freak shows, och 

blev sexuellt exploaterade. En kvinna som blev särskilt objektifierad och 

uppmärksammad var Saartjie Baartman (f. 1789, d. 1815), som blev världskänd under 

namnet ”Hottentott-Venus” för sin, i jämförelse med vita europeiska kvinnor, mycket 

ovanliga och sexuellt tilltalande kropp. Baartman blev känd för sina ovanligt stora 

könsdelar och rumpa, vilka sexualiserades av vita européer så pass att hon ställdes ut 

naken på utställningar i Europa och även tvångsprostituerades, fram till hennes död 

vid endast 25 års ålder. Hennes lik obducerades, och vad som ansågs vara hennes 

mest fascinerande kroppsdelar fortsatte presenteras på permanent utställning i Paris: 

endast hennes könsdelar och hjärna.20 

Eftersom slavar var egendom och inte erkändes som fria människor så hade de 

ingen rätt till att bestämma över sin egen kropp eller handlingar. Kvinnliga slavar 

utnyttjades förutom i det könsneutrala fysiska slavarbetet ofta både som ammor åt 

sina ägares barn och som sexslavar åt männen i huset. Om de inte gick med på 

husbondens sexuella krav kunde de bli misshandlade, våldtagna eller separerade från 

sina äkta män eller barn genom att någon av dem såldes till en annan arbetsplats. 

Hotet om sådana konsekvenser ledde till att många kvinnliga slavar gick med på 

sexuella umgängen med vita män, vilket stärkte intrycket av svarta kvinnors 

omättliga sexlust.21 D’Emilio och Freedman hävdar i sin Intimate matters: A history of 

sexuality in America (1988) att vita mäns våldtäkter av kvinnliga slavar antagligen 

utgjorde den vanligaste formen av sex mellan svarta och vita under slaveriet.22 

Efter slaveriet upplösts höll sig den översexualiserade bilden av den svarta 

kvinnan kvar. Stereotypen har utgjort ett populärt motiv i USA:s materiella kultur så 

länge den existerat: vardagliga objekt såsom askkoppar, seriestrippar, fiskflöten och 

glas har länge sålts med bilder av översexualiserade svarta kvinnokroppar (nakna, 

sexuellt villiga, med frånvarande intellekt och moral) som huvudsakliga lockelse. 

Exempelvis den nötknäckare från 1930-talet som visar en topless svart kvinna, där 

																																																								
19 Pilgrim. 
20 Red. Irma McClaurin, Black Feminist Anthropology (Piscataway, 2001), s. 151. 
21 Pilgrim. 
22 J. D'Emilio och E.B. Freedman, Intimate Matters: A History of Sexuality in America (New York, 
1988), s. 102. Citerad i Pilgrim. 
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nöten placeras för att knäckas under hennes kjol.23 Vykort av skämtteckningar av 

fördummade och översexualiserade svarta kvinnor sålde som smör: exempelvis 

bilden av ett cirka tvåårigt naket barn som suggestivt håller en solfjäder över sitt kön 

och ler under orden ”Honey, I’se Waitin’ Fo’ You Down South” (sv. ”Älskling, jag 

väntar på dig nere i södern”).24 

Så fortsatte den svarta kvinnokroppen att översexualiseras, objektifieras och 

säljas till en huvudsakligen vit publik som använde det som underhållning. Reiland 

Rabaka påstår i sin Hip Hop’s Inheritance (2011) att konsumism av svarta stereotyper 

är vad USA:s populärkulturella historia är uppbyggd på. ”Although often 

downplayed, it should be emphasized that American popular culture came into being 

by mercilessly mocking blacks and their blackness.” 25  Han hänvisar till 

populariseringen av minstrelsy, en genre av komiska musikaliska akter främst 

framförda av vita män iförda så kallat ”blackface”, dvs. ansiktssminkning för att se 

mörkhyade ut. Minstrelsy gjorde underhållning av de rasistiska bilderna av svarta 

människor som lata, korkade, irrationellt glada och musikaliska, och var oerhört 

populär från början av 1800-talet fram till början av 1900-talet. Rabaka menar att 

genren blev så populär att den fick genomslag i landets alla samhällsskikt just 

eftersom att skämta på svartas bekostnad var någonting resten av befolkningen, 

oavsett klass, kunde enas i.26 Svarthet etablerades på så vis, utöver sin historia i 

slaveri, som tillhörande av en klass lägre än den lägsta. 

Jeffrey Ogbar menar också i sin Hip-Hop Revolution: The Culture and Politics 

of Rap (2007) att genren var så framgångsrik eftersom vita människor fick se sitt 

maktmässiga företräde som rättfärdigat eftersom svarta människor framställdes som 

glada idioter på scenen: 

 
The most important function of the minstrel was its role in rationalizing white 
supremacy. The enduring image of the happy, docile, cowardly, and shiftless coon 
insisted that black people were fundamentally ill equipped to compete with white people 
in any meaningful way. Blacks were barred from equal access to jobs, education, 
housing, military service, and democracy. The coon, therefore, assuaged the conscience 
of many whites who reasoned that things could not be too terrible if blacks were always 
happy.27 

																																																								
23 Pilgrim. 
24 Se bilaga 11 för bild. 
25 Vladimir Bogdanov et. al., All Music Guide to Hip-Hop: the Definitive Guide to Rap & Hi-Hop (San 
Francisco, 2003), s. 50. 
26 Ibid. 
27 Jeffrey Ogbar, Hip-Hop Revolution: The Culture and Politics of Rap (Kansas, 2007), s. 14. Citerad i 
Rabaka. 
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Vi ser här exempel från födelsen av en underhållningskultur uppbyggd av 

kommersiell vinning gjord på nedvärderande, exploaterande stereotyper. Den 

kommersiella rasismen har både upprätthållits och ifrågasatts i populärkultur sedan 

dess, och det är ibland svårt att urskilja om ett kulturuttryck stödjer eller motsätter sig 

nedvärderande bilder av svarta människor. 1970-talets Blaxploitationera utgör ett 

sådant exempel. Blaxploitation är ett samlingsnamn för den sortens B-film som under 

70-talet riktade sig främst till USA:s svarta publik, där svarta skådespelare spelade de 

flesta rollerna. Namnet Blaxploitation är en kombination av orden ”black” och 

”exploitation” (sv. ”exploatering”), och uttrycker i sig själv den problematik genren 

utgjorde. Filmerna finansierades och producerades främst av vita, och utspelade sig i 

en fiktiv svart slumvärld fylld av våld, prostitution, narkotika, och korrumperad polis 

och politik.28 Blaxploitationformulan är problematisk då den förstärker stereotyper om 

svarta människor som våldsamma, sexbesatta kriminella. Den tillät samtidigt samma 

grupp att se sig själv på film i huvudroller som aktiva, starka subjekt, innehavande av 

en agency som dittills inte tillåtits dem på film. Fram tills Blaxploitation existerade 

afroamerikansk närvaro på film nästan enbart i passiva och avsexualiserade Mammy-
29 och Tomroller30. Blaxploitation kan således också ses som en katalysator för svart 

egenmakt. 

Blaxploitation lägger mycket fokus på sexualitet. Den film som anses ha startat 

Blaxploitationtrenden med att kopieras otaliga gånger efteråt, Melvin Van Peebles 

Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (1971), handlar om en stark manlig hjälte som 

först flyr och sedan söker hämnd på det korrupta vita polissystemet. Han växer upp 

på en bordell och arbetar sedan som hallick, och hans identitet bygger till stor del på 

hans sexuella färdigheter. Kvinnokaraktärerna är främst prostituerade, och filmen 

innehåller flera grovt sexuella scener mellan dem och den manliga huvudpersonen. 

Filmhistorikern Donald Bogle diskuterar problematiken kring upplägget på följande 

vis: 

 
With the glamorization of the ghetto, however, came also the elevation of the 
Pimp/outlaw/rebel as folk hero. Van Peebles played up this new sensibility, and his film 

																																																								
28 Pilgrim. 
29 En Mammy är en avsexualiserad och moderlig stereotyp kvinnlig svart karaktär i vita filmer (och 
andra kulturuttryck), ex. Mammy i Borta med vinden. 
30 En Tom är en avsexualiserad och faderlig stereotyp manlig svart karaktär i vita filmer (och andra 
kulturuttryck), ex. Bill ”Bojangles” Robinsons olika karaktärer i Shirley Temples 30-talsfilmer.	
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was the first to glorify the pimp. It failed, however, to explain the social conditions that 
made the pimp such an important figure. At the same time, the movie debased the black 
woman, depicting her as little more than a whore.31  

 

Sexuell dominans och magnetism gestaltas enligt Bogle som någonting som ger en 

svart man pondus. Som Bogle också påpekar sänder filmens gestaltning av den svarta 

kvinnan som ”little more than a whore” ett budskap om ett objektifierat, 

översexualiserat svart kvinnoideal, främst definierat av sin passivt sexuella relation 

till män. Blaxploitationgenren adopterade denna könsrollsinställning som normativ, 

och upprätthöll därmed inte bara översexualiseringen av både svarta kvinnor och 

män, utan även den färgblinda traditionen av könsdiskriminering i idealbilden av 

kvinnor och mäns sexuella agency. 

 Där svarthet sedan slaveriets början signalerat tillhörande av en av USA:s lägsta 

sociala klasser, signalerar kvinnlig svarthet, på grund av sin i många anseenden än 

mer limiterade agency, en ännu lägre samhällsklass än manlig. 

 

Hiphop 
Till följd av landets historiskt rasistiska samhällsstrukturer och indoktrinerade rasism 

befinner sig svarta människor idag fortfarande i ett generellt socioekonomiskt 

underläge gentemot andra etniska tillhörighetsgrupper i USA. Problemet syns tydligt 

i storstäders innerstadsslummar, där demografin historiskt sett till stor del ofta varit 

afroamerikansk. Hiphop utgör samlingsnamnet på den kulturella rörelse som växte 

fram ur främst afroamerikansk innerstadskultur i slutet av 1970-talet. Den innefattar 

och har gett upphov till ett antal olika kulturuttryck, såsom breakdancing, 

graffitimålning, och rapmusik. En ”rap” betydde i hiphopens begynnelse ett tal eller 

någonting att förmedla, och har genom genrens utveckling kommit att innebära en 

snabbt pratsjungen låttext.32 På samma sätt kan det påstås att rapmusik från början 

definierades av sin förmedling av samhällskritiska budskap, men att den under åren 

utvecklats till att snarare konnotera modern rikedomskultur på grund av sin enorma 

kommersiella framgång. I sin text ”Missy ’Misdemeanor’ Elliott and Nicki Minaj: 

Fashionistin’ Black Female Sexuality in Hip-Hop Culture—Girl Power or 

																																																								
31 Donald Bogle, Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks: An interpretive history of Blacks in 
American films (New York, 1993), s. 236, citerad i Pilgrim. 
32 Merriam-Webster: ”Rap”. http://www.merriam-webster.com/dictionary/rap, hämtad 2014-12-25. 
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Overpowered?” (2013) beskriver Theresa Renee White hiphopens övergång på 

följande vis: 

 
Originally created as the voice and a vehicle for political, social, and self-expression for 
the underprivileged and disadvantaged minorities of the Black American urban ghettos, 
hip-hop’s fight against political and social norms of the time quickly grew from a 
marginal tool of cultural and political expression to a mainstream multimillion dollar 
global industry.33 

 

Subgenren gangstarappens kommersiella framgång i början av 1990-talet kan ses 

som hiphopens väg in i mainstreamkommersialismen. Gangstarappens tematik berör 

främst kriminalitet, våld, sex, och fattig-/rikedom i innerstadsmiljö.34 Där hiphop först 

ofta diskuterade dessa ämnen på ett kritiserande sätt mot ett socioekonomiskt orättvist 

system som tvingade in rasifierade på kriminella banor för egen överlevnad, övergick 

gangstarappen till att mer vanligen hylla den ”farliga” livsstil vars ursprung den 

tidigare kritiserat. Subgenrens kommersiella genomslag under mitten av 90-talet med 

artister som Dr. Dre, Tupac Shakur och Notorious BIG har lett till den fortsatta 

glorifieringen av ”gangsta”-livet in i 2000-talets rap. Det är exempelvis fortfarande 

ett mycket vanligt drag i både manlig och kvinnlig 2000-talsrap, som inte 

nödvändigtvis längre skulle definiera sig som gangsta, att diskutera sin klassresa från 

slum till rikedom med hjälp av kriminella färdigheter som bevis på sin personliga 

mäktighet. 

Personlig maktposition och status utgör det mest centrala temat i gangstarap, 

och numera även i hiphop överlag. Utvecklandet och innehavandet av olika former av 

makt utgör slag mot det strukturella underläge hiphopens grundutövare föddes i. 

Trotsandet och övervinnandet av förtryckande strukturer är således det mest 

maktingivande man kan göra: att börja med noll och tjäna miljoner, att växa upp i 

bottenskiktet och ta sig upp till ”toppen”. På senare år har firandet av att ha nått 

imponerande ekonomiska höjder i många fall fått ta över rampljuset från den svåra 

kampen dit, med hit efter hit som hävdar personlig status i olika former utan vidare 

problematisering. Fenomenet har blivit så vanligt förekommande att dess historiska 

kontext ofta går förlorad. Exempelvis hitlåten ”Royals” (2013) av den då 17-åriga 

artisten Lorde kritiserar den överdrivna fokusering på flärd som gangstarappens 
																																																								
33 Theresa Renee White, ”Missy ’Misdemeanor’ Elliott and Nicki Minaj: Fashionistin’ Black Female 
Sexuality in Hip-Hop Culture—Girl Power or Overpowered?” (2013), s.7, hämtad från 
http://jbs.sagepub.com.e.bibl.liu.se/content/44/6/607.full.pdf+html 2014-12-21. 
34 Bogdanov et. al., s. viii. 
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kommersialisering fört vidare in i mainstreammusikens influensgryta: utan att själv 

faktiskt kontextualisera den flärd som dess förespråkare inte längre kontextualiserar 

själva.35 Flärden har blivit ett kontextlöst fenomen som inte längre behöver motiveras 

av ett förtryck, och som därmed inte längre påvisar det fortfarande högst relevanta 

förtryckets problematik. 

Den utbrett kontextlösa hyllningen av materiell lyx tyder om något på vikten av 

innehavet av sådan lyx som meritpoäng i en artists karaktär. Några av de vanligaste 

teman som används som verktyg i hävdandet av sin personliga maktposition är, 

förutom materiell opulens, musikalisk/textuell talang, och sexuell talang och sexighet. 

Kön och sexualitet som statusverktyg är mycket framträdande i både kvinnlig och 

manlig rap. Enligt traditionell könsmaktsordning är det vedertaget att män har högre 

status än kvinnor, och att manlig sexuell makt främst uttrycks i promiskuitet och 

förespråkandet av en manlig självisk sexuell attityd. Den tar ofta uttryck i en attityd 

till kvinnor som sexobjekt, och framställningen av (främst svarta) kvinnor som 

promiskuösa, pengahungriga, manipulativa varelser som bara duger till sex.36 Manlig 

rap har på så vis, i och med sin vedertagna könsmaktposition, en långvarig och ofta 

uppmärksammad tradition av textuell och visuell misogyni. Implikationerna det har 

för förstärkandet av negativa stereotyper kring både kvinnor generellt på grund av sin 

låga status, och svarta kvinnor specifikt på grund av sin ännu lägre status, är kritiska. 

 

Definierandet av kvinnlig sexualitet 
Det är ett historiskt genomgående tema att sexighet gått före sexualitet i den 

kvinnliga sexualdiskursen. När kvinnor ska förolämpas kallas de ofta för epitet som 

anspelar på sexuell promiskuitet; ex. ”hora”, ”slampa”. Det spelar ingen roll om de 

förolämpas på grund av sina personliga sexuella erfarenheter eller något helt 

orelaterat: om man vill förolämpa en kvinna kallar man henne för sexuellt lösaktig. 

Någon som har sex med flera olika personer är således det värsta en kvinna kan vara. 

Jessica Valenti skriver om detta i sin bok He’s a Stud, She’s a Slut (2008). Hon menar 

att meningen med att kalla en kvinna för ”slampa” (eng. ”slut”) är att kontrollera 

																																																								
35 Olivia Fleming, Interview Magazine: ”The Debut EP” (2013), 
http://www.interviewmagazine.com/music/discovery-lorde/#_, hämtad 2014-12-01. 
36 Bogdanov et. al., s. viii. 
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henne genom skam och förnedring.37 Det kallas för slut shaming, och målet är att hålla 

kvinnlig sexualitet i schack i upprätthållandet av en traditionell, misogyn syn på 

kvinnors sexuella agency. Grundtanken är att kvinnlig sexualitet är till för att 

tillfredsställa män – inte personer av andra kön, och inte sig själva. Psychology of 

Women (2011) understryker meningen bakom slut shaming således: “In the dominant 

social discourse on sexuality, women's sexual desire and behavior--because they are 

poorly understood and threatening to the masculinist social order--must be regulated 

and controlled.”38 

 Denna syn på kvinnlig sexualitet som manlig egendom kan delas in i det 

berömda hora/madonna-komplexet. Begreppet myntades av Sigmund Freud39, och 

signifierar ett mönster av svårighet hos vissa män att sammanföra bilden av en 

sexuellt aktiv kvinna med den av en respektabel kärlekspartner i samma person, på 

grund av en indoktrinerad syn på sexualitet som någonting smutsigt. I enlighet med 

fenomenet fostras kvinnor till tron om att de måste välja mellan två sexuella 

beteenden för att uttrycka sin egen sexualitet: antingen en ”oskyldig” sexualitet 

begränsad till monogami och reproduktion (madonnan), eller en ”för” aktiv, 

”felaktig” sexualitet begränsad till sexuell lössläppthet och tillgänglighet (horan). 

Sexualiteterna målas upp som motsatser som varken kan eller bör beblandas, där 

båda två simultant uppmuntras på förvirrande sätt av samhällets indoktrinerande slut 

shaming och simultana exploatering av kvinnlig sexualitet. Psychology of Women 

exemplifierar beteendet med de skilda, allmänna uppfattningarna om kvinnlig och 

manlig sexualitet: män bör vara promiskuösa, men kvinnor bör inte vara det; män ska 

njuta av sex, men kvinnor bör inte göra det, etc. 

 
The madonna/whore bifurcation gives women two basic scripts around which to construct 
a sexual self, and society makes clear which is the “appropriate” choice. Any sexual 
activity apart from men and reproductive goals is viewed as suspect and problematic in 
some way, and gendered contradictions abound (e.g., young men are supposed to gain 
sexual experience, girls are not; men are supposed to be sexually aggressive, women are 
not; men are supposed to enjoy sex, women are not, except--perhaps--in the confines of 
marriage).40 

																																																								
37 Jessica Valenti, He’s a Stud, She’s a Slut, and 49 Other Double Standards Every Woman Should 
Know (Berkley, 2008), s. 15. 
http://books.google.se/books?id=5_muQobixs0C&pg=PA7&hl=sv&source=gbs_selected_pages&cad=
3#v=onepage&q&f=false, hämtad 2014-12-26. 
38 Psychology of Women, red. Florence L. Denmark & Michele A. Paludi (2007 [1993]), s. 493. 
http://books.google.se/books?id=E58Aihg6BbMC&pg=PA493&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, 
hämtad 2014-12-26. 
39 Ibid.  
40 Ibid., s. 494.	
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Den amerikanska komikern Amy Poehler uttrycker den komplicerade attityden till 

kvinnlig sexualitet slående i sin självbiografi: “Girls were expected to give blowjobs 

and be sexy: you had to be hot, but not a slut: you had to be into sex, but never have it 

– except when your boyfriend wanted it. If you had sex, you had to keep it a secret, 

but also be very good at it – except not too good, because this better be your first 

time.”41 Det är tydligt att mannen placeras i maktposition över kvinnan i den 

heteronorma sexualdiskursen. 

Psychology of Women gör kopplingen mellan hora/madonna-dikotomin och en 

passiviserande kontrolleringsmekanism av kvinnlig sexualitet. “Women are permitted 

to experience desire only in certain circumstances, and only in certain acceptable 

ways. They are expected to demonstrate ambivalence and control over sexual 

activity; women (and, increasingly, girls) must be ‘sexy’ but not ‘sexual.’”42 

Påståendet överensstämmer med Ariel Levys teori om raunch culture, där en kvinna 

för att accepteras som normal även måste accepteras som sexig, vilket enligt rådande 

samhällsnormer innebär en sexuell självobjektifiering. “If Male Chauvinist Pigs were 

men who regarded women as pieces of meat, we would outdo them and be Female 

Chauvinist Pigs: women who make sex objects of other women and of ourselves.”43 

Begreppet raunch culture kommer från Levys Female Chauvinist Pigs: Women and 

the Rise of Raunch Culture (2005). Det innefattar det komplexa förhållandet mellan 

feminism och det öppna uttryckandet av kvinnlig sexualitet i ett så kallat 

postfeministiskt samhälle. Med postfeminism menar Levy det västerländska samhälle 

där feminismen uppmärksammats och givit utrymme till frågor om jämställdhet och 

där dessa frågor på grund av dess blotta erkännande som problem anses ha lösts. 

Postfeminism utgår ifrån att jämställdhet numera är normativt och att 

könsdiskriminering är ett gammaldags fenomen som inte längre existerar eftersom 

kvinnor och män nu har samma förutsättning och maktposition. Den samtid Levy 

beskriver är en där kvinnor av olika anledningar väljer att exploatera sin egen 

sexualitet genom att anamma sexistiska uttrycksformer för den. De lär sig genom 

socialisering att en stor del av en kvinnas värde ligger i hur sexuellt tilltalande hon 

gör sig, vilket återfinns i normer kring exempelvis sminkbärande, klädsel, och 

																																																								
41 Amy Poehler, Yes Please (2014). Ljudboksupplaga, 42:23-24:45. 
42 Denmark & Paludi, s. 494.	
43 Levy, s. 4. 
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kvinnlig representation i media. Huruvida en kvinna ser ut och beter sig på ett socialt 

ansett sexigt sätt dikterar inte bara hennes sexighet, utan även hennes personliga 

värde: ju mer attraktiv hon gör sig, ju högre uppskattning möts hon av hos sina 

medmänniskor. “Sexiness is no longer just about being arousing or alluring, it’s about 

being worthwhile. […] Hotness has become our cultural currency.”44 

Genom socialisering lär sig kvinnor hur samhället konstruerar sexighet: vad 

som uppvisas som sexigt utgör ramen för vad sexighet är och kan vara. Den mest 

genomgående socialt uppmuntrade gemensamma nämnaren för kvinnlig sexighet är, 

enligt Levy, en sexighet som helt definierats av dess utvinning av heterosexuell 

manlig uppskattning. Vad som anses sexigt är beteenden som historiskt sett tilltalat 

manlig heterosexualitet. Det är den kulturellt accepterade, repeterade och definierade 

bilden av kvinnlig lust som tar form i ett språk av symboler – blickar, poser, klädsel – 

som vädjar till manlig bekräftelse. Det är precis den kvinnoobjektifiering som 

feminismen kritiserat som sexistisk, men som i ett postfeministiskt samhälle anser sig 

vara frivillig och därmed feministisk. Det finns ingen sexism längre, alltså är det inte 

sexistiskt för kvinnor att ”frivilligt” följa och återskapa normer som behagar män för 

att accepteras som normala i samhället. Sexighet säljs istället som den enda möjliga 

uttrycksformen för kvinnlig sexuell agency. ”The only alternative to enjoying 

Playboy (or flashing for Girls Gone Wild or getting implants or reading Jenna 

Jameson’s memoir) is being “uncomfortable” with and “embarrassed” about your 

sexuality. Raunch culture, then, isn’t an entertainment option, it’s a litmus test of 

female uptightness.”45 

Allt som avviker från en socialt indoktrinerad manlig sexuell uppskattning 

anses avvikande från hela sexighetsbegreppet – ett begrepp som är mycket mer 

nyanserat än den kvinnoobjektifierande reklambild som utgör samhällets standard för 

kvinnlig sexualitet. 

 
Sexuality is inherent, it is a fundamental part of being human, and it is a lot more 
complicated than we seem to be willing to admit. Different things are attractive to 
different people and sexual tastes run wide and wild. Yet, somehow, we have accepted as 
fact the myth that sexiness needs to be something divorced from the everyday experience 
of being ourselves.46 

 

																																																								
44 Levy, s. 31. 
45 Levy, s. 40. 
46 Ibid, s. 44. 
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På så vis utgör raunch culture en form av kontroll av kvinnlig sexualitet, eftersom 

den blir tillsagd att limiteras till ett endimensionellt tillstånd av att vara mannen till 

lags. ”Raunch culture isn’t about opening our minds to the possibilities and mysteries 

of sexuality. It’s about endlessly reiterating one particular—and particularly 

commercial—shorthand for sexiness.”47 

Rosalind Gill håller i sin text ”From Sexual Objectification to Sexual 

Subjectification: the Resexualisation of Women’s Bodies in the Media” (2003) med 

om att normen kring kvinnans sexighet och bristande agency tar uttryck i en 

internaliserad exploatering. Hon skriver: 

 
I would argue that what this shift entails is a move from an external male judging gaze to 
a self-policing narcissistic gaze.  I would argue that it represents a higher or deeper form 
of exploitation than objectification -- one in which the objectifying male gaze is 
internalized to form a new disciplinary regime. This representational practice offers 
women the promise of power by becoming an object of desire. It endows women with the 
status of active subjecthood so that they can then ‘choose’ to become sex objects because 
this suits their ‘liberated’ interests.  In this way, sexual objectification can be presented 
not as something done to women by some men, but as the freely chosen wish of active, 
confident, assertive female subjects.  One of the most disturbing aspects of this profound 
shift is that it makes critique much more difficult.48 

 

Kvinnor lär sig alltså omedvetet att följandet av sexighetsnormen (och därmed 

sidoläggandet av både sin individuella sexualitet och sin sexuella agency) inte bara 

förväntas av dem som kvinnor, utan också utgör deras främsta maktverktyg, eftersom 

det är det de värderas för högst. Det leder, enligt både Gill och Levy, till en kvinnlig 

självobjektifiering, där kvinnor mer eller mindre omedvetet exploaterar sin egen 

sexualitet i utbyte mot status. 

I musikindustrin har den motsättande bilden av en kvinna som sexuellt 

tilltalande men inte sexuellt subjektiv varit en enormt använd image under 1990- och 

2000-talet av kvinnliga popartister. Britney Spears var under höjden av sin popularitet 

ett slående exempel på någon vars image byggts upp kring bilden av den sexiga 

oskulden: en på gränsen till tonårig, vit kvinna med sexuellt suggestiva låttexter och 

ett enormt fokus på ett sexigt yttre, som samtidigt upprätthåller den offentliga bilden 

av sig själv som oskyldig, oskuldsfull och orörd. Som Levy påpekar om Spears 

																																																								
47 Ibid, s. 30.	
48 Rosalind Gill, ”From Sexual Objectification to Sexual Subjectification: the Resexualisation of 
Women’s Bodies in the Media” (2003). http://mrzine.monthlyreview.org/2009/gill230509.html, 
hämtad från 2014-12-22. 
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popstjärnetyp, “Sex was something they sang about, not something they actually 

engaged in.”49 Kvinnan ska vara en villig jungfru. 

Kvinnliga artister som istället bygger upp sin image kring sexuell agency, 

såsom Madonna och Lady Gaga, hyllas ofta för sitt feministiska synliggörande av en 

aktiv, subjektiv kvinnlig sexualitet. Den populära feministbloggaren Cate Young50 har 

dock observerat ett beteende hos vita feminister51 att hylla vita, kvinnliga artister för 

sin sexuella agency, och samtidigt utsätta rasifierade kvinnliga artister för slut 

shaming för samma sorts uttryck. Young menar att tolkningen av att en svart kvinna 

som offentligt uttrycker sin sexualitet är självobjektifierande är att frånta henne sin 

agency, eftersom antagandet inte görs med afroamerikansk kvinnohistoria i åtanke. 

 
There is very important difference between having your sexuality exploited for the 
appeasement of a third party (who is profiting off that exploitation), and engaging with 
your sexuality on your own terms. For black women, (whose bodies have historically 
been the scene of violent sexual abuse in the face of a denial of their very humanity) to 
reclaim their sexuality on their own terms is a revolutionary act. 52 

 

Young ifrågasätter även idén om att ett sexuellt uttryck som signifieras av sin 

traditionellt manliga uppskattning, såsom exempelvis deltagande i Girls Gone Wild-

videor eller icke ekonomiskt motiverad striptease, nödvändigtvis är resultatet av ett 

fråntagande av agency. Bara för att män anser att någonting är sexigt betyder det inte 

att tinget existerar för att män ska finna det sexigt; bara för att Beyoncé uppträder på 

traditionellt sexiga sätt så betyder det inte att hon gör det för att vara män till lags. 

Det kan lika gärna helt enkelt vara så hennes personliga sexuella agency skulle ta 

uttryck även om det inte ansågs traditionellt sexigt. 53 Förnekandet av traditionell 

sexighet som en feministiskt gångbar uttrycksform för sexuell agency är, enligt 

Young, i sig självt antifeministiskt, eftersom det dels förnekar individualitet genom 

																																																								
49 Levy, s. 30. 
50 http://battymamzelle.blogspot.se/ 
51 Med vita feminister menar Young inte bokstavligen vita feminister, utan den feminism som inte 
nyttjar ett intersektionellt förhållningssätt. (Cate Young, ”This Is What I Mean When I Say ’White 
Feminism’” (2014) http://battymamzelle.blogspot.se/2014/01/This-Is-What-I-Mean-When-I-Say-
White-Feminism.html#.VJeErMAAGH, hämtad 2014-12-21.) 
52 Cate Young, ”The Beyoncé Conversation: Black Women, Feminism, and the Presumption of Sexual 
Agency” (2014) http://battymamzelle.blogspot.se/2014/02/The-Beyonce-Conversation-Black-Women-
Feminism-And-The-Presumption-Of-Sexual-Agency16.html#.VJeFCcAAGG, hämtad 2014-12-21. 
53 Cate Young, ”For Feminists Who Resort to Racism When Slut Shaming Is Not Enough” (2014) 
http://battymamzelle.blogspot.se/2014/12/My-Feminism-Will-Never-Look-Like-
Yours.html#.VJeDt8AAGE, hämtad 2014-12-21.	
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att definiera hur sexuell agency får se ut överhuvudtaget, och dels att det förstärker 

patriarkala normer genom att definiera hur sexuell agency får se ut utifrån dem. 

 
Framing every instance of female sexuality from the perspective of the male gaze is not 
only extremely heteronormative, but it strips women of their sexual agency and ignores 
intersectional approaches to feminism. It completely negates the possibility that a woman 
can be sexual for her own enjoyment or pleasure. And while feminism is explicitly about 
dismantling the patriarchy and allowing women to be free of sexist expectations, making 
choices based on what does or doesn't appeal to patriarchal presumptions makes 
one literally beholden to that very system. If all your choices are direct responses to the 
patriarchy, you are still reactive to its whims, rather than proactive to your own desires.54 

 

Youngs poäng problematiserar Levys, och lägger grunden för det dilemma kring 

agency och exploatering som uppsatsen syftar att undersöka och diskutera. Om en 

kvinna böjer sig efter samhällets sexighetsnormer för att tillskansa sig personlig makt, 

är hon ett aktivt subjekt, eller uppfyller hon raunch cultures funktion att tygla och 

definiera kvinnlig sexualitet på ett anti-individualistiskt, misogynt sätt? Är det 

feministiskt gångbart att använda sig av dessa maktstrukturer för egen vinning, eller 

är det antifeministiskt eftersom det upprätthåller strukturerna snarare än att förgöra 

dem? Kan en svart kvinna i dagens samhälle vara explicit om sin sexualitet utan att 

vara exploaterande av sig själv och svarta kvinnor som grupp? Dessa frågor ter sig 

centrala i tolkningen av kvinnliga rappares diskussion av cunnilingus. 

En sista viktig ståndpunkt i diskursen kring maktens samspel med sexualitet 

kommer från den franske filosofen Michel Foucault. I sin The History of Sexuality 

(1976) nämner han att den sexualitet som kulturellt förtrycks genom att tystas ner, 

osynliggöras och tabubeläggas, genom brytning mot tabubeläggningen automatiskt 

hävdas som oförtryckbar. 

 
If sex is repressed, that is, condemned to prohibition, nonexistence, and silence, then the 
mere fact that one is speaking about it has the appearance of a deliberate transgression. A 
person who holds forth in such language places himself to a certain extent outside the 
reach of power; he upsets the established law; he somehow anticipates the coming 
freedom.55 

 

Detta syns tydligt i exempelvis gayrörelsen, som med ökat synliggörande under 1900- 

och 2000-talen i många västerländska kulturer främjat HBTQI-personer från sin 

tidigare tabubelagda status till mer allmänrådande social, och inte minst juridisk, 

acceptans. Enligt samma princip kan synliggörandet av kvinnlig sexuell agency hålla 
																																																								
54 Ibid. Fetstil i originaltext. 
55 Michel Foucault, The History of Sexuality Volume 1: An Introduction (New York, 1990 [1976]), s. 6. 
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en normaliserande funktion i samhället. Skulle manlig sexuell agency anses som 

normativ om den aldrig främjats och synliggjorts? Skulle fellatio vara lika vanligt 

förekommande i populärkulturella rum om det inte hävdats som en acceptabel 

diskussion gång på gång på gång? På så vis utgör diskussionen av cunnilingus i 

offentligheten ett normbrytande synliggörande av en tabubelagd aspekt av mänsklig 

sexualitet, oavsett vem som diskuterar den, och hur den diskuteras. 

	

Metod 
Analysen utförs med applicerandet av det teoretiska avsnittets information i 

granskningen av tio låttexter. Diskussionen centreras kring hur faktorerna agency, 

raunch culture, synliggörandets funktion, den översexualiserade svarta kvinnobilden, 

och hiphopens kulturarv som politisk rörelse influerar intention och tolkning av 

cunnilingus närvaro i olika kvinnliga rappares texter. 

	

Analys 
 

If Male Chauvinist Pigs were men who regarded women as pieces of meat, we would outdo them and 
be Female Chauvinist Pigs: women who make sex objects of other women and of ourselves. 

—Ariel Levy 
 

Sex and feminism are not on opposite ends of a spectrum. They are related concepts that inform and 
influence each other in a myriad of ways. 

—Cate Young 
 

Yah, give it some of that hard core female aggression shit! 
—Peaches 

 

I det urval som gjorts i undersökningsmaterialet ter det sig tydligt att makt är ett 

centralt tema för diskussionen om cunnilingus. Det används på ett antal olika sätt 

både som verktyg för författaren att hävda sin personliga maktposition, och att hävda 

cunnilingus som en normal och viktig del av kvinnors sexliv. Urvalet består av texter 

publicerade mellan 1996 och 2014, och används som grund för diskussion kring olika 

exempel på kvinnliga rappares sammankopplingar mellan cunnilingus och makt. 

Rap är en ofta självbiografisk genre eftersom dess författare ämnar skapa en 

offentlig bild av sig själva genom sina texter. Det garanterar dock inte att texterna är 

helt sanningsenliga, eller att de ens menar att referera till sin skapares verkliga 
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identitet. Det är vanligt förekommande att rapförfattare (liksom andra författare) 

förvränger sanningen genom överdrivning eller nedtoning för att ställa sig själva i en 

viss dager. Det är även vanligt inom alla konstnärliga genrer att som skapare anta ett 

alter ego. Urvalstexterna kan därmed inte säkert antas vara självreflexiva, utan kan 

lika gärna tänkas representera fiktiva diktjag. Eftersom författarna dock använder 

självreflexiva pronomen, och innehållet i deras texter utgör en integral del av deras 

image som artister, kan det antas att diktjagets berättelser ändå reflekterar den image 

författaren under textens gång iklär sig. Det går med andra ord inte att hävda att 

Missy Elliott personligen menar det hon skriver i sin text, men att den persona hon 

antar som textens budbärare till publiken gör det. Analysen gör därför ingen skillnad 

på textförfattare och diktjag om det inte diskuteras särskilt, utan benämner verkens 

diktjag under textförfattarens namn, med förutsättning i textförfattarens intention av 

skapandet av en representativ persona. 

 

”Work It” – Missy Elliott 
Missy ”Misdemeanor” Elliott (f. 1971) citeras ofta som ett viktigt inflytande på andra 

kvinnliga rapartister. Hon är känd för sitt innovativa onomatopoetiska sound och sin 

oerhörda självsäkerhet. Elliott är säker på sin sexighet och skönhet på ett sätt som inte 

ofta ses hos artister som själva identifierar sig som utanför genrens skönhetsideal. Där 

hennes kollegor i den kommersiellt framgångsrika kvinnliga hiphopen följer ett ideal 

av smala midjor och avslöjande kläder har Elliott byggt sin look på en större 

kroppshydda och traditionellt maskulina kläder, såsom träningsoveraller, 

fotbollströjor och ”baggy” byxor. Trots hennes val att inte följa traditionella kvinnliga 

utseendekonventioner rappar hon med samma självsäkerhet om sin egen sexighet, 

vilket utgör ett tydligt ställningstagande för normbrytande i hennes image och musik. 

I Elliotts låt ”Work It” (2002) uttrycker hon en stark vilja att ha sex med en 

specifik man, som poängteras redan ha flickvän. I både manlig och kvinnlig rap är det 

ett vanligt sätt att hävda sin dominans på: att ”ta” någon annans partner tyder på 

oövervinnerlig sexuell färdighet och magnetism, samt en farlighet i den bristande 

moral och oräddhet som visas gentemot personen vars partner en ”tar”. 

Hon beskriver hur hon vill att deras möte ska gå till, och dirigerar i textens 

första vers honom att utföra oralsex på henne. Elliott beskriver ingen annan sexakt 
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lika explicit som denna, vilket, tillsammans med den aggressiva liknelsen ”Like a 

vulture” indikerar att det är något hon är väldigt mån om. 

 
Go downtown and eat it like a vulture 
See my hips and my tips don’t ya 
See my ass and my lips don’t ya 
[…] 
Sex me so good I say blah-blah-blah56 
 

Texten visar på Elliotts personliga makttagande eftersom hon på ett direkt, oförsynt 

sätt agerar utifrån sin egen målsättning. Det finns ingen problematik i hennes 

egennyttiga ställningstagande: hon presenterar sitt begär efter en man, och det tas 

aldrig upp som möjlighet att han inte skulle begära henne tillbaka. Den sexuella 

maktposition hon besitter och gör belägg för genom låten är så hög att det inte ens är 

möjligt att han inte vill ha henne. 

Diskussionen om cunnilingus är samtidigt inte makttagande på ett sätt som 

nedvärderar den givande partnern (vilket är ett vanligt sätt för manliga artister att 

beskriva fellatio, och även för vissa kvinnliga artister med cunnilingus; se exempel 

nedan). Efter cunnilingusbeskrivningen diskuterar Elliott hur hon vill tillfredsställa 

sin partner, vilket placerar cunnilingus i ett jämställt sexuellt möte där båda parter är 

måna om varandras njutning. Hon använder således inte sin sexualitet för att hävda 

sig mot en individ, utan snarare för att för publik och konkurrerande artister hävda 

dels sin personliga sexighet och sexuella färdighet, men även sin rätt att erhålla en 

sexuell njutningsform som endast inbegriper henne och inte hennes partner. Detta är 

ett makttagande för alla kvinnor i sitt brytande mot den heteronormativa tradition av 

sidoläggande av kvinnlig njutning som istället lagt ett fallocentriskt perspektiv på 

heterosexuellt sex sedan urminnes tider. Elliott använder således cunnilingus både 

som verktyg för främjandet av kvinnlig sexuell agency, och som synliggörande av 

den underrepresenterade akten i sig. 

 

”My Neck, My Back” – Khia 
Khia (f. 1977) använder cunnilingus på samma sätt som Elliott i sin genombrottslåt 

”My Neck, My Back” (2002). Texten utgör främst en explicit instruktionsmanual för 

cunnilingus. Khia instruerar i första versen och refrängen sin manlige partner i 

																																																								
56 Missy Elliott, ”Work It” (2002). Se bilaga 7 för hel text. 
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utförandet av sexakten, och berättar i andra versen på ett makttagande sätt om sin 

egen sexighet. 

	
Just do it, do it, do it do, it, do it now 
Lick it good, suck this pussy just like you should 
Right now, lick it good 
Suck this pussy just like you should 
My neck, my back 
Lick my pussy and my crack 
My neck, my back 
Lick my pussy and my crack 
 
First you gotta put your neck into it 
Don’t stop, just do it, do it 
Then you roll your tongue 
From the crack back to the front 
Then you suck it all til I shake and cum, n*gga 
Make sure I keep busting nuts, n*gga 
All over your face and stuff57 
 

Texten är på flera ställen tydligt skriven på ett manligt språk: ”Suck this pussy”, 

”Busting nuts”, och ”All over your face and stuff” indikerar alla fellatio och en 

manlig orgasm snarare än en normativt sprutlös kvinnlig orgasm. Språket höjer Khias 

status som kvinna till en manlig nivå, och visar en oräddhet i befallandet av män att 

anta en heteronormativt kvinnlig position som mottagare av en sexuell akt. Hennes 

dominans visas även i det bestämda, repeterade uppmanandet om utförandet av 

cunnilingus (”Don’t stop, just do it, do it”), samt i frasen ”Suck this pussy just like 

you should”. Fraseringen tyder på att akten är någonting som partnern bör utföra, 

dvs. att det ligger i utförarens egenintresse att göra så. Liksom i Elliotts ”Work It” så 

ges således inget utrymme för den manlige partnern att inte vara med på noterna. Det 

är självklart för Khia, på grund av den sexuella magnetism hon gör belägg för i andra 

versen, att han kommer att lyda hennes instruktioner. Texten utgör således snarare ett 

kärleksbrev till cunnilingus och sexuell njutning i sig självt än en önskan om 

emotionell intimitet med en person: personen är utbytbar, men inte den sexuella 

akten. Tolkningen belyses av den andra versens första rader: 

 
You might roll dubs, you might have G’s 
But fuck that, n*gga: get on your knees 

 

																																																								
57 Khia, ”My Neck, My Back” (2002). Se bilaga 3 för hel text. 
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(Det viktiga är att Khia får cunnilingus, inte vem hon får det av: deras personlighet 

spelar ingen större roll, och inte heller deras orgasm. Hon vill dock själv uppleva 

multipla orgasmer (”Make sure I keep busting nuts”), vilket indikerar en önskan om 

en långvarig akt under enbart dedikerad till hennes njutning.) Scenariot som beskrivs 

kan ses utgöra en sexuell idealfantasi, där författaren uttrycker sin skamlöst själviska 

önskan om att bli tillfredsställd på ett sätt som kvinnor sällan uppmuntras till att 

initiera eller be om av sina manliga partners. Det är på så vis en befriande och 

upplyftande text som främjar kvinnors rättighet till agency, samtidigt som den slår 

tillbaka mot manligt förtryck genom att tilltala mannen på ett typiskt nedvärderande 

sätt som män traditionellt använder i tilltal mot kvinnor. 

 

”Not Tonight”, ”Queen Bitch pt.2” och ”Suck My Dick” – Lil’ Kim 
En artist som är något ökänd för sin användning av cunnilingus som ett 

dominansverktyg är Lil’ Kim (f. 1975). Kim har varit en av de mest kommersiellt 

framgångsrika kvinnliga rapparna i USA sedan mitten av 90-talet, då hon var en av 

de första kommersiellt framgångsrika kvinnliga rapartister att anamma en traditionellt 

manlig gangstapersona i sin musik. Personan tar sig uttryck i Kims aggressiva 

hävdande av sin egen makt och glorifierande av kriminalitet, farlighet och sexuell 

dominans, genom att ofta använda sig av typiskt manliga beteenden och språkbruk. 

The Women’s Movement Today anger Kim som ett typexempel på de 

motsägelser som uppstår med tredje vågens feminism. Hon har bland annat fått 

negativ kritik för att hon underhåller traditionellt vita skönhetsideal, i och med sin 

näsoperation, sina bröstimplantat, sin viktnedgång, och sitt användande av blonda 

peruker och blå linser,58 något som kan ses som ett avfärdande av specifikt svart 

skönhet och identitet i favör för ett vitt Barbieideal. TWMT menar dock att hennes 

drastiska utseendeförändringar även kan ses som en medveten kommentar mot 

Barbieaktiga skönhetsideal och industrin som skapar dem. Exempelvis i videon till 

hennes låt ”How Many Licks” (2000) visas Kim som en docka på ett fabriksband, 

något som visar hennes medvetenhet om sin egen roll som objektifierad, utbytbar 

leksak i kommersialismens brädspel. 

Hur Kim spelar det kommersiella spelet utgör kanske den största frågan kring 

hennes feminism, och huruvida det hon gör är av feministiskt värde. Hon har själv 

																																																								
58 Heywood, s. 293. 
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beskrivit sig som feminist i intervju, men alltjämt även anklagats för att exploatera 

rasistiska stereotyper om svart kvinnlig sexualitet som djurisk, promiskuös och 

pengahungrig i sin musik.59 Detta kommer huvudsakligen från Kims användande av 

sexualitet som maktverktyg. 

”Not Tonight” (1996) från Kims debutskiva handlar om hur hon är trött på att 

ha sex på enbart manliga villkor, dvs. på sätt som främst eller endast tillfredsställer de 

hon har sex med och inte henne själv. Hon framför sitt missnöje i första versen och 

presenterar i slutet av den sin nya policy: att inte ha något annat sorts sex med någon 

om de inte utför cunnilingus på henne först. 
 
The only way you seein’ me is if you eatin’ me 
[…] 
 
[Chorus] 
I don’t want dick tonight 
Eat my pussy right 
 
[…] 
The moral of the story is this 
You ain’t lickin’ this, you ain’t stickin’ this 
And I got witnesses, ask any n*gga I been with 
They ain’t hit shit till they stuck they tongue in this 
I ain’t with that frontin’ shit60 
 

Policyn återkommer flera gånger i Kims diskografi, bland annat i ”Queen Bitch pt. 2” 

(2000) med texten: 
 
N*ggas wanna run up in my pussy like a pap smear 
Imma tell you now just like I told you last year 
N*ggas ain’t stickin’ unless they lick the kitten 
Too many bitches just be lickin’ the dick61 
 

I citatets sista rad uttrycker hon även ett missnöje över att andra kvinnor bara har sex 

med män på deras villkor utan egen agency. Poängterandet av att hon själv inte gör 

det distanserar henne från andra kvinnor genom att sätta sig över dem som mer 

sexuellt framgångsrik, men sätter samtidigt upp ett positivt ideal för andra kvinnor att 

stå för sina egna sexuella önskemål. 

I ”Not Tonight” så gör Kim även en poäng av sin ekonomiska autonomi: hon 

har pengar, bilar, ekonomisk frihet, och behöver därmed inte gå med på misogyna 

sexuella villkor. 
																																																								
59 Ibid. 
60 Lil’ Kim, ”Not Tonight” (1996). Se bilaga 4 för hel text. 
61 Lil’ Kim, ”Queen Bitch pt.2” (2000). Se bilaga 5 för hel text.	
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I got my own Benz, I got my own ends, immediate friends 
Me and my girls rock worlds, some big n*ggas 
Fuck for car keys, and double digit figures 
Good dick I cherish, I could be blunt 
I treat it like it’s precious, I ain’t fonna front 
For limp dick n*ggas, that’s frontin’ like they willy 
Suck my pussy till they kill me, you feel me?  
 

Kim använder i sista raden, liksom Khia, ett tydligt maskulint språk för att beskriva 

cunnilingus, i användningen av ordet ”suck”: det ord som vanligast används i referens 

till fellatio, istället för de vanligare cunnilingustermerna ”eat” och ”lick”. Det utgör 

ett exempel på hur Kim gör sig dominant genom anammandet av en manlig attityd till 

sin sexualitet: hon vill inte bli slickad som en kvinna, utan sugen som en man, vilket 

både särskiljer henne från en atypisk kvinnlighet och placerar henne i överläge 

gentemot män. 

Ifrågasättande av könsmaktsordningen är ett frekvent tema i Kims texter. I 

”Suck My Dick” (2000) hävdar hon sin personliga rang över män och konfronterar 

misogyni genom att vända på könsrollerna och placera sig själv i en stereotypt 

känslokall, sexuellt egoistisk och dominant mansroll. Cunnilingus används i citatet 

nedan som ett exempel på hur misogyni ofta uttrycks genom attityden till fellatio som 

nedvärderande för utföraren (heteronormativt sett kvinnan). 

 
What bitch you know can thug it like this? 
[…] 
I treat y’all n*ggas like y’all treat us 
No doubt! Ay yo yo 
Come here so I can bust in ya mouth62 
 

Refrängen består av en konversation mellan Kim och en man som försöker tygla 

hennes autonomi som kvinna genom att tilltala henne på ett misogynt sätt. Kim svarar 

genom att peka ut misogynin som oberättigad, och att hävda sig själv till mannens 

maktposition genom att avfärda honom med ett sexuellt aggressivt manligt bildspråk. 

 
Man: Ey yo come here bitch 
Kim: Hey n*gga fuck you 
Man: Come here bitch! 
Kim: Who you talkin’ to? 
Man: Why you acting like a bitch? 
Kim: Cuz y’all n*ggas ain’t shit, and 
If I was a dude I’d tell y’all to suck my dick 

																																																								
62 Lil’ Kim, ”Suck My Dick” (2000). Se bilaga 6 för hel text. 
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Senare i texten utforskar Kim mansrollen på ett sexuellt plan, och använder 

cunnilingus som ett exempel på en sexuell akt som tyder på mottagarens simultana 

egoism och dominans, och utförarens lägre status och nedvärdering. 

 
Look I ain’t tryin’ to suck ya 
I might not even fuck ya 
Just lay me on this bed and give me some head 
Got the camcord layin’ in the drawer where he can’t see 
Can’t wait to show my girls how he sucked the piss out my pussy 
 
[…] 
 
N*ggas ain’t shit but they can still trick 
All they can do for me is suck my clit 
I’m jumpin’ up and up after I cum 
Thinkin’ they gon get some pussy but they gets none 
 

Detta användande av cunnilingus som vapen kan ses som en akt av självförsvar. Vad 

Kim gör är att använda cunnilingus på precis samma sätt som män använder fellatio: 

som ett maktverktyg för att hävda både personlig och manlig dominans, och på så vis 

hålla kvinnor i personligt och sexuellt underläge. Hon hävdar på så vis kvinnors 

jämlikhet jämsides män, genom att beskriva cunnilingus som precis lika 

maktingivande och nedvärderande som fellatio, och genom detta poängtera att 

kvinnor kan dominera män lika lätt som män dominerar kvinnor. 

 

”Da Baddest Bitch” – Trina 
En annan kvinnlig rappare som liksom Lil’ Kim byggt upp en image som sexuellt 

aggressiv i sina texter är Trina (f. 1978). Hon kallar sig själv ”the [da] baddest bitch” 

för att visa på sin maktingivande farlighet. Låten med samma namn, ”Da Baddest 

Bitch” (1998) lägger grunden för hennes gangstaimage genom att ge belägg för 

hennes sexighet och sexuella dominans. Hon beskriver exempelvis de kriterier hon 

har för män som förtjänar att ligga med henne: de ska vara fysiskt attraktiva, 

välutrustade och rika, och det är extra attraktivt om de ”tillhör” andra kvinnor så att 

hon kan bevisa sin höga maktposition genom att ”stjäla” dem. I ett särskilt exempel 

på sin respektingivande obefintliga moral berättar hon hur hon dels har sex med sin 

partner mitt i vardagsrummet fastän hans barn är hemma, och dels hur hon dominerar 

honom genom att få honom att utföra cunnilingus samtidigt som hon menstruerar. 
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See I fuck him in the living room 
While his children home 
I make him eat it while my period on 
A little nasty ho, red-bone but a classy ho63 
 

Trina använder liksom Lil’ Kim ett manligt bildspråk av sexuell dominans i frasen ”I 

fuck him” – det är hon som kontrollerar sexet, hon blir inte kontrollerad – och 

använder som Kims könsrollsomvändning i ”Suck My Dick” en förnedrande sexakt 

(cunnilingus specifikt under menstruation) för att visa vem som bestämmer. Texten 

går ett steg längre än Kims omvändning i den mån att Trina inte ifrågasätter 

användningen av sex som vapen av någotdera könet, utan stolt uppvisar det som del 

av sin meritlista. Liksom Kim väljer hon att spela samma spel som männen, men utan 

att problematisera själva spelet: snarare anammar hon spelreglerna till att även 

inkludera kvinnor i övre maktposition. Detta kan ses som både progressivt för 

jämställdheten i och med slaget för lika villkor, men även ett bakåtsträvande eftersom 

strukturerna som upprätthålls fortfarande är könsdiskriminerande – bara inte längre 

exklusivt mot kvinnor. 

Nämnvärt är att textens sista vers hyllar kvinnlig prostitution: en mer direkt 

medveten form av självobjektifiering än den Levy diskuterar, som på samma sätt 

både kan anses självnedvärderande och egenmäktig. Trina förklarar för sina unga 

kvinnliga lyssnare att de bör vara smarta och använda sin sexualitet för att tillskansa 

sig materiella tillgångar, och säger att hon själv skulle börjat med detta redan som 

barn om hon hade känt till metoden då. 

 
I got game for young hoes 
Don’t grow to be a dumb ho, that’s a no-no 
See if you off the chains 
Stay ahead of the game, save up buy a condo 
Sell the pussy by the grands 
And in months you own a Benz 
Another week a set of rims 
See if I had the chance to be a virgin again 
I’d be fucking by the time I’m ten 
 

Exemplet nämner inte cunnilingus specifikt, men det utgör en bakgrund för Trinas 

syn på kvinnlig sexualitet som valuta. Tillsammans med exemplet i vilket hon 

använder cunnilingus som maktverktyg för att dominera sin partner repeteras den 

stereotypa bilden av den sexuellt omättbara, pengahungrande svarta kvinnan som 

																																																								
63 Trina, ”Da Baddest Bitch” (1998). Se bilaga 10 för hel text. 
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återfinns i manlig misogyn rap. Hon utnyttjar, precis som raunch culture dikterar, 

kvinnlig sexualitet för personlig tillskansning av makt, och sprider bokstavligen 

budskapet att det är ett smart sätt för andra kvinnor att använda sin sexualitet. 

Förhållandet mellan feminism och prostitution är obestridligen problematiskt och 

omdebatterat, men ett utnyttjande av strukturer utgör även ett upprätthållande av dem. 

Den fortsatta bilden av kvinnor, och framförallt svarta kvinnor, med sin sexualitet 

som främsta maktverktyg, oavsett vilka tillgångar det tillskansar dem, är principiellt 

objektifierande. 

 

”Anaconda” och ”Boss Ass Bitch” – Nicki Minaj 
Nicki Minaj (f. 1982) har varit en av USA:s mest kända och kommersiellt 

framgångsrika artister sedan sitt genombrott i slutet av 00-talet. Hennes musik går 

förutom rap ofta över i mainstreampop. Minaj är som Lil’ Kim en svår nöt att knäcka 

när det kommer till att urskilja om hennes verk är feministiska eller inte. Hon 

presenterar liksom Kim sig själv som en sorts gangsta-Barbie (Minajs fans kallas till 

och med för ”Barbs”), som både kan anses utnyttja och förstärka sexistiska strukturer 

för personlig vinning, och samtidigt bryta mot kommersiella normer. Minaj skriver, 

liksom Kim, texter fulla av karaktäristisk agency där hon förespråkar sin egen 

sexuella och ekonomiska autonomi och maktpositionen den innebär. Hennes 

”Anaconda” (2014) utgör en perfekt problematisk låt för feministisk tolkningsstrid. 

Det huvudsakliga problemet ligger i hur hon använder sig av sin sexualitet för att 

manipulera män att ge henne det hon vill ha. 

 
I let him hit it cause he slang cocaine 
He toss my salad like his name Romaine 
And when we done, I make him buy me Balmain64 
 

Exemplet utgör samma problematiska syn på kvinnlig sexualitet som valuta som 

finns i Trinas text, vilket stärker synen på kvinnors sexualitet som deras främsta 

maktverktyg. Samtidigt innehåller texten följande stycke, där Nicki ifrågasätter 

manlig värdering av hennes kropp. 

 
Come through and fuck him in my automobile 
Let him eat it with his grills and he tellin’ me to chill 
And he telling me it’s real, that he love my sex appeal 

																																																								
64 Nicki Minaj, ”Anaconda” (2014). Se bilaga 8 för hel text. 
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Say he don’t like ‘em boney, he want something he can grab 
So I pulled up in the Jag and I hit him with the jab like 
Dun-d-d-dun-dun-d-d-dun-dun 
 

Det blir, till skillnad från det tidigare exemplet, tydligt att Nicki är i maktöverläge 

gentemot sin manlige partner i det att hon håller sig med sina egna tillgångar (”My 

automobile”), och varken behöver eller vill förlita sig på hans uppskattning för att 

göda sitt eget välbefinnande. Vi ser detta i att hennes svar på hans komplimanger 

angående hennes sexighet är ett boxarslag (”So I pulled up in the Jag and I hit him 

with the jab like/Dun-d-d-dun-dun-d-d-dun-dun”). Hon hävdar även sitt överläge med 

användningen av det manliga språket (”[I] fuck him”), påvisandet av ekonomisk 

autonomi och sexuell kontroll (hon har en dyr bil, och det är hennes bil de har sex i 

på hennes villkor), samt det lättvindiga sättet hon gör sin partners utförande av 

cunnilingus till ett privilegium för honom (”Let him eat it”). Eftersom textens verser, i 

vilka Minaj förespråkar kvinnlig sexualitet som valuta, utspelas i det förflutna (se hel 

text), medan refrängen inte hänvisar till någonting annat än presens, är det möjligt att 

den beskriver en klassresa: innan Minaj blev rik på sin karriär använde hon sig av sin 

sexualitet för att tillskansa sig makt, men nu när hon inte behöver manlig 

uppskattning för att komma någonstans längre är hennes mål inte att tillfredsställa 

någon annan, utan att sätta sina egna sexuella behov först. Både före och efter 

använder hon sin sexualitet i ett maktspel för att kontrollera sin partner: först för 

materiell status, sedan för att hävda sin personliga dominans. Cunnilingus blir ett 

exempel på denna dominans: att hon på grund av sitt ekonomiska oberoende och 

sexuella magnetism hamnar i en sådan hög maktposition att hennes partner inte vill 

något hellre än att utföra det på henne. 

Samma sorts användning av cunnilingus återfinns i Minajs ”Boss Ass Bitch” 

(2013); ännu en text som firar hennes höga status genom att exemplifiera den med 

hennes sexuella och ekonomiska autonomi. Värt att nämna är hur hon i den första 

versen påvisar denna genom att tillskriva sina genitalier positiva attribut istället för 

sig själv som person: 

 
It’s a holiday: Play-With-My-Pussy Day 
Pussy this, pussy that, pussy taken 
Pussy ride dick like she a Jamaican 
Pussy stay warm, pussy on vacation 
You loose bitches need a pussy renovation 
You could eat it with a pussy reservation 
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Pussy ‘bout to get a standin’ ovation65 
 

Cunnilingus används som nämnt här för att signalera hög status: formuleringen ”You 

could eat it with a pussy reservation” ger konnotationer till en exklusiv restaurang, 

vilket både signalerar att det är någonting mycket fint och eftersträvansvärt för 

utföraren, och att det är dels är så pass populärt att man behöver boka tid, och dels 

även att vem som helst kan göra det bara de lyckas få in en bokning. Promiskuiteten 

som här anspelas på, och på flera ställen i texten, påvisar stor sexuell magnetism och 

därmed sexuell makt. 

För att ytterligare yrka på cunnilingus roll som maktverktyg kontrasterar Minaj 

senare i texten med sin attityd till fellatio som någonting hon har för hög status för att 

utföra själv: 

 
But I can’t give you head, I’m too ill for that66 
 

Överläget är tydligt: det handlar om hennes fysiska njutning, inte hennes partners. 

 

”Pu$$y” – Iggy Azalea 
Iggy Azalea (f. 1990) är ytterligare en artist som, liksom Minaj, istället för att 

presentera sig själv i god dager tillskriver sina genitalier attribut för att visa på sin 

egen status. Textexemplets titel är ordet ”pussy” (sv. vulgarisering av ”vagina”) 

stavat med amerikanska dollartecken. Stavningen anspelar på det kommersiella 

samspelet mellan det kvinnliga könsorganet och pengar, dvs. en symbol för kvinnlig 

sexualitet och kapitalism, på ett lika tydligt som frågeväckande sätt. Är det en 

medveten anspelning på samspelet mellan kvinnlig objektifiering och 

kommersialism? Är meningen att lägga ett värde (ej nödvändigtvis ekonomiskt) på 

kvinnlig sexualitet, och presentera den som värdefull? Är det en nick specifikt till 

Azaleas egen sexualitet: att just hennes sexualitet är värdefull enligt en emotionell 

eller materiell valuta, som ett sätt att hävda hennes sexuella status? 

Texten består exempel på vad som gör just hennes könsdelar så fantastiska, och 

beskriver även ingående hur hon vill att en man ska utföra cunnilingus på henne. 

 
Iggy Iggy, pussy illy 

																																																								
65 Nicki Minaj, ”Boss Ass Bitch” (2013). Se bilaga 9 för hel text. 
66 ”Ill” betyder på traditionell hiphopslang ”bra”. 
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Wetter than the Amazon 
Taste this kitty 
Silly Billy popping pilly’s 
Smoke it like a Swisher 
[…] 
Left right back to the middle 
Head on a swivel neck till I quivel 
Open ya mouth 
Taste the rainbow taste my Skittles ah!67 
 

Alla exempel som anges menar att beskriva Azaleas kön som så imponerande som 

möjligt (”Wetter than the Amazon”/”Taste the rainbow taste my Skittles”), på precis 

samma sätt som rappare ger exempel om sig själva för att hävda sin personliga 

briljans. Det Azalea gör genom att överlåta fokus från sina personliga meriter till sina 

könsdelars påstådda magnitud är att presentera hela sin identitet till publiken utifrån 

sitt anatomiska kön. Hon avstår från att imponera på oss med en lista över sina 

personliga talanger, eftersom det räcker med att hon har ett spektakulärt kön för att 

fånga publikens uppmärksamhet. Detta kan ses både som en ironisering och 

förlängning av Levys raunch culture. Den medvetenhet om sin egen objektifiering 

som återfinns i Lil’ Kims och Nicki Minajs image finns även i det överdrivna 

skapandet av en respektingivande persona för sina könsdelar. Men att kommentera 

musikindustrins centrala kvinnoobejktifiering genom att reducera sig själv till sina 

könsdelar på ett genomgående sexualiserande sätt är också att bekräfta och berättiga 

den objektifierande strukturen. Det är återigen att understryka kvinnors sexualitet 

som det viktigaste de har att erbjuda, och att man som kvinna måste spela enligt 

samma regler för att bli accepterad och sedd. Cunnilingus blir då i Azaleas text ett 

sätt att marknadsföra kvinnlig sexualitet som vara. 

Samtidigt kan texten även ses som en hyllning till det kvinnliga könsorganet i 

sig, eftersom den i sin publika, grafiska tillskrivning av positiva egenskaper bryter 

mot tabut kring dess diskussion. Azalea både synliggör det anatomiska könet (bildligt 

talat), och upprättar en bild av det som utmanar indoktrinerade skamkänslor kring 

innehavande av ett kvinnligt kön genom att presentera det som någonting att vara 

stolt över. Centrerandet av cunnilingus kan i ett sådant perspektiv, liksom i Khias fall, 

anses främja akten i sig som normal, och användas som verktyg för att uppmuntra en 

generell kvinnlig sexuell agency. 

 

																																																								
67 Iggy Azalea, ”Pu$$y” (2011). Se bilaga 2 för hel text. 
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”212” – Azealia Banks 
Cunnilingus dyker upp i Azealia Banks (f. 1991) första hit som ett tecken på hennes 

sexuella magnetism. Den första versen består av olika exempel som signifierar 

hennes status: hon har exempelvis makt över sitt utseende och kan göra sig snygg när 

hon vill, och hon är tävlingsinriktad och har varit sitt fantastiska jag sedan hon var 

bebis. 68 Det sista exemplet handlar om hur hon är så attraktiv att någon annans 

flickvän vill utföra cunnilingus på henne, och att hon är så respektingivande morallös 

att hon ”tar” den andra kvinnan från hennes manlige partner. 

 
I just wanna sip that punch with your peeps and 
Sit in that lunch if you’re treatin’ 
Kick it with your bitch who come from Parisian 
She know where I get mine from, and the season 
Now she wants to lick my plum in the evening 
And fit that ton-tongue d-deep in 
I guess that cunt getting eaten 
 

Cunnilingus utgör här ett maktverktyg av flera olika anledningar: att Banks ”tar” 

någon annans partner, att akten med vilken hon gör det främst handlar om hennes 

egen njutning, och att det är just en kvinna som blir så attraherad av henne att hon 

lämnar eller är otrogen mot sin pojkvän. Hennes förhållande med en man indikerar 

tack vare heteronormativitet heterosexualitet, och att hon då blir attraherad av en 

annan kvinna tyder på en oerhörd sexuell magnetism hos Banks. Banks ställning att 

som kvinna ”ta” en annan kvinna i ett heterosexuellt förhållande och få henne att vilja 

utföra lesbiskt sex specifikt för Banks fysiska tillfredsställelse, ger Banks direkt högre 

status än mannen vars partner hon ”stjäl”. 

 

Diskussion 
Uppsatsens syfte har varit att analysera hur kvinnliga rappare diskuterar cunnilingus i 

sina texter, i intersektionell relation till sin kulturella bakgrund som tillhörande en av 

de traditionellt lägst stående samhällsgrupperna i USA:s historia.69 Efter analysen kan 

det helt klart påstås att cunnilingus används som ett verktyg för samtliga författare i 

urvalet att hävda en hög maktposition: antingen individuellt gentemot sin partner eller 

																																																								
68 Banks, ”212” (2012). Se bilaga 1 för hel text.	
69 Gäller samtliga textförfattare i urvalet i egenskap av afroamerikansk kvinnlig identitet, med undantag 
för den vita australiensiskan Iggy Azalea. 
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sin publik, eller i egenskap av en utsatt samhällsgrupp gentemot orättvisa strukturer. 

Det kan även påstås användas genomgående i normaliserande syfte av akten i sig, och 

av en generell kvinnlig och svart kvinnlig sexuell agency. I vilken skepnad ämnet än 

tar så används det oftast som ett maktverktyg för en person med marginaliserad 

bakgrund, likväl som utsatt individ, som kvinna, svart kvinna, fattig svart kvinna, 

etc., att slå tillbaka mot en förtryckande struktur, må det vara tabubeläggandet av 

kvinnlig njutning, den manliga rappens misogyni, eller USA:s kommersiella rasism. 

Frågan om huruvida en kvinna som offentligt uttrycker sexualitet på sätt som 

traditionellt utvinner patriarkal uppskattning medvetet eller omedvetet gör sig själv 

till ett objekt – en av de mest centrala frågorna i diskursen kring kvinnlig sexualitet i 

offentligheten – är både logisk och absurd. Som Young påpekar är antagandet att en 

kvinnas offentliga uppvisning av sin sexualitet inte är sanningsenlig, eftersom den ser 

ut på ett visst sätt, att helt frånta kvinnan sin agency som individ. Bara för att 

någonting uppskattas av patriarkatet betyder det inte att det är till för patriarkal 

uppskattning, och att utgå från patriarkatet i uttryckandet av sin sexualitet är att 

begränsa sin egen agency utifrån sexistiska normer: oavsett om det görs i motreaktion 

eller acklamation. 

Samtidigt poängterar Levy att självobjektifiering inte utesluter befintligheten av 

agency, utan att det snarare har blivit mallen för hur agency kan se ut, och att den 

därmed formar hur agency faktiskt ser ut. Nicki Minaj tar kontrollen över sin agency 

på det sätt som patriarkala strukturer tillåter henne att göra, vilket formar och därmed 

begränsar hennes agency utifrån sexistiska normer, samtidigt som det tillåter henne 

att tro att hon har full kontroll. Lil’ Kim kan vara övertygad om sin beundransvärda 

sexuella autonomi, men hur mycket hon än slår tillbaka mot misogyna strukturer styr 

de fortfarande hennes sexualitet genom att forma den med sin blotta existens. Det går 

helt enkelt inte att fly undan de patriarkala strukturernas inverkan eftersom de är så 

indoktrinerade i alla aspekter av samhällsapparaten: alla människors sexuella agency 

och individuella uttrycksformer formas delvis av dem, likväl medvetet som 

omedvetet. 

Men som Foucaults princip dikterar så är synlighet ett oerhört verktyg för 

normaliseringsprocessen: om ett ting som marginaliserats med osynlighet, förbud och 

tabu börjar synas, höras och användas, så börjar tinget sin resa mot att normaliseras. 

Om kvinnlig sexuell agency, och särskilt rasifierad sådan, tar plats i synligheten, i 
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många olika uttrycksformer och i tillräckligt stor utsträckning under tillräckligt lång 

tid, så kommer den att normaliseras till en jämlik position med dess manliga och vita 

motsvarighet. Det är därför viktigt att observera det observerbara förhållandet mellan 

patriarkala strukturer och allt som kan tänkas påverkas av dem, och ifrågasätta 

användningen av exempelvis särskilda sexuella uttrycksformer, såsom cunnilingus, 

utifrån olika intersektionella kontexter. 

 Med sin historiska upplevelse av strukturellt rasifierade, patriarkala, och 

sexuella förtryck, och sin diskriminerade representation i sin manliga 

motsvarighetsgenre, är det tydligt att samtliga av de kvinnliga författarna i 

undersökningsmaterialet, oavsett spekulationer kring medveten och omedveten 

exploatering, både har extremt mycket att slå tillbaka mot, och att de har hittat ett sätt 

att göra det på. Genom att både i egenskap av individ och medlem av förtryckt grupp 

framställa sig själv som ett starkt, aktivt subjekt med kontroll över sin egen situation 

inger de livsviktig egenmakt i andra medlemmar av samma grupp, och tar således 

samtidigt steg mot social jämställdhet. Det är både min första och min slutliga åsikt 

att alla diskuterade låttexter i varierande men obestridlig grad bidrar till 

normaliserandet av cunnilingus och all kvinnlig sexuell agency i det allmänt 

vedertagna. 
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Bilaga 1: Azealia Banks – ”212”70 
[Verse 1] 
Hey, I can be the answer 
I’m ready to dance when the vamp up 
And when I hit that dip get your camera 
You could see I been that bitch since the 
pamper 
And that I am that young sis the beacon 
The bitch who wants to compete and 
I can freak a fit that pump with the peep and 
You know what your bitch become when her 
weave in 
I just wanna sip that punch with your peeps 
and 
Sit in that lunch if you’re treatin’ 
Kick it with your bitch who come from 
Parisian 
She know where I get mine from, and the 
season 
Now she wanna lick my plum in the evenin’ 
And fit that ton-tongue d-deep in 
I guess that cunt getting eaten 
 
[Verse 2] 
I was in the 212 
On the uptown A 
N*gga you know what’s up 
Or don’t you? 
Word to who made ya 
I’m a rude bitch n*gga 
What are you made up of? 
I’m a eat your food up boo 
I could bust your 8 
I’m-a do one too 
Fuck ya gon do? 
When you do make bucks 
I’m a look right n*gga 
Bet you do want to fuck! 
Fuck him like you do want to cum 
You’re gay to get discovered in my 2 1 deuce 
Cock-a-lickin’ in the water by the blue bayou 
Caught the warm goo 
In your du-rag too son? 
N*gga, you’re a kool-aid dude 
Plus your bitch might lick it 
Wonder who let you come to 1 2 
With your doo-doo crew son 
Fuck are you into, huh? 
N*ggas better oooh-run-run 
You could get shot home 
If you do want to put your guns up 
Tell your crew don’t front 
I’m a hoodlum n*gga 
You know you were too once… 
Bitch, I’m bout to blew up too 
																																																								
70 Hämtad från http://genius.com/Azealia-banks-212-lyrics 
2014-12-11. 

I’m the one today 
I’m the new shit boo 
Yung Rapunxel 
Who are you bitch, new lunch? 
I’m a ruin you cunt 
 
[Bridge] 
A-yo, A-yo 
I heard you ridin’ with the same tall, tall tale 
Tellin’ em you made some 
Sayin’ you grindin’ but you ain’t goin’ no 
where! 
Why you procrastinate girl? 
You got a lot, but you just waste all yours and 
They’ll forget your name soon 
And won’t nobody be to blame but yourself, 
yeah 
 
[Hook] 
What you gon do when I appear? 
W-W-when I premiere? 
Bitch the end of your lives are newar 
This shit been mine, mine! 
 
[Verse 3] 
Bitch I’m in the 212 
With the fif cocked n*gga 
It’s the 2 1 zoo 
Fuck ya gon do 
When ya goon sprayed up 
Bit his bitch won’t get him 
Betcha you won’t do much! 
See even if you do want to bust 
Your bitch’ll get you cut and touch your crew 
up too, Pop 
You playing with your bitter 
Like your boo won’t true 
Cock the gun, too 
Where do you eat poom, hun 
I’m fuckin’ with ya cutie q 
What’s your dick like homie? 
What are you into? 
What’s the run dude? 
Where do you wake up? 
Tell your bitch keep hatin’ 
I’m the new one two, huh? 
See I remember when you were 
The young new face but you do like to 
Slumber don’t you? 
Now your boo up too hun 
I’m-a ruin you, cunt! 
 
[Hook] 
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Bilaga 2: Iggy Azalea – ”Pu$$y”71 
[Intro - Spoken] 
[Grace Jones] 
Merde alors! 
I mean I don’t believe this! 
You are going to turn down a pussy like this? 
Staring you smack in your face 
No man can turn down this pussy 
(Will you stop it?) 
I don’t know any man that can refuse this 
pussy 
(Will you stop saying pussy? People are eating 
in here) 
Pussy, pussy, pussy, puss-y! 
Pussy, puss-puss, pussy! 
[Eddie Murphy] 
Trying to find our cat 
Where is that cat? 
 
[Bridge] 
Pu$$y Pu$$y Pu$$y 
[4x] 
Drugs 
 
[Verse 1] 
Iggy Iggy, pussy illy 
Wetter than the Amazon 
Taste this kitty 
Silly Billy popping pilly’s 
Smoke it like a Swisher 
Lick this Philly 
Mold ’em ah! Soak ’em ah! 
Hook ’em like crack, after shock 
Molten ah! Lava drop 
This should be outlawed, call me Pac 
(Pu$$y Pu$$y) 
The illest on the planet 
Better play ya cards right Mr. Gambit 
If you wanna hang here, ain’t no hammock 
Never, not better, law should ban it 
Never, not better, law should ban it 
I do it right, with drugs understand it 
I do it right, now please sir pan it 
 
[Hook: Iggy Azalea] [x2] 
Left right back to the middle 
Head on a swivel neck till I quivel 
Open ya mouth 
Taste the rainbow taste my Skittles ah! 
 
[Bridge] 
Pu$$y Pu$$y Pu$$y 
[4x] 
 
[Verse 2] 
You know bitches envy me 
Cause you won’t get rid of me 
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When you cum, I run 
This cat’s got you missing me 
Bad boys get a mouth full of pussy aka 
Listerine 
Here to make you lose your mind 
Gonna need Sherlock Holmes 
To solve your mystery, I’m nasty 
Baby what you thinking? Aka Titanic 
So much wet will have you ass sinking 
Treat that tongue like a bullet 
Give me head, Abe Lincoln 
This is so out this world 
But no you not dreaming 
 
[Hook x2] 
 
[Bridge] 
 

Bilaga 3: Khia – ”My Neck, My Back”72 
[Intro] 
All you ladies pop your pussy like this 
Shake your body: don’t stop, don’t miss 
All you ladies pop your pussy like this 
Shake your body: don’t stop, don’t miss 
Just do it, do it, do it, do it, do it now 
Lick it good, suck this pussy just like you 
should 
Right now, lick it good 
Suck this pussy just like you should 
 
[Hook] 
My neck, my back 
Lick my pussy and my crack 
 
[Verse 1] 
First you gotta put your neck into it 
Don’t stop, just do it, do it 
Then, you roll your tongue 
From the crack back to the front 
Then you suck it all til I shake and cum, n*gga 
Make sure I keep busting nuts, n*gga 
All over your face and stuff 
Slow head, show me so much love 
The best head comes from a thug 
The dick good: thick, big and long 
Slow thumping til the crack of dawn 
On the X, making faces and stuff 
Through the night, making so much love 
Dead sleep when the sun comes up 
 
[Hook] 
 
[Verse 2] 
You might roll dubs, you might have G’s 
But fuck that, n*gga: get on your knees 
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A bitch like me moans and screams 
”Thug Misses” know what I mean 
At the club, so fresh, so clean 
Hoes hate and n*ggas watching Me 
So high in the line on green 
With a unit on my face, so mean 
I got to pick which n*gga I need 
Cause only thug n*ggas satisfy me 
You try me, I’ll make you see 
You bitches ain’t got shit on me 
 
[Hook] 
 

Bilaga 4: Lil’ Kim – ”Not Tonight”73 
I know a dude named Jimmy used to run up in 
me 
Night time pissy drunk off the Henny and 
Rémy 
I didn’t mind it, when he fucked me from 
behind it 
Felt fine, ‘specially when he used to grind it 
He was a trick when I sucked his dick 
He used to, pass me bricks, credit cards and 
shit 
Suck him to sleep, I took the keys to the Jeep 
Tell him, “I’ll be back, go fuck with some 
other cats 
Flirtin’, gettin’ numbers, in the summer, ho 
hop 
Raw top in my man’s drop 
Then his homie Jimmy, he’s screamin’, 
“Gimme” 
Lay me on my back, bustin’ nuts all in me 
After ten times we fucked, I think I bust twice 
He was nice, kept my neck filled with ice 
Put me in Chanels, kept me out nice 
Called suckin’ his dick, “rockin’ tha mic” 
It was somethin’ about this dude I couldn’t 
stand 
Somethin’ that coulda made his ass a real man 
Somethin’ I wanted, but I never was pushy 
The motherfucker never ate my pussy 
 
[Hook] 
I don’t want dick tonight 
Eat my pussy right 
 
Uh, uh, uh, uh Lil’ Kim, Lil’ Kim, bring it to 
me now 
I know a dude named Ron Doo push a Q 
Had a wild crew on Flatbush & Avenue U 
Had a weed spot, used to pump African black 
He used to, seal his bag so his workers 
wouldn’t tap 
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I used to see him, in the tunnel, with fuckers at 
dawn 
Whisper in my ear he wanna get his fuck on 
I dug him, so I fucked him, it wasn’t nuttin’ 
He wanted me to suck him, but I didn’t, I ain’t 
frontin’ 
The sex was wack, a four-stroke creep 
I jumped on the dick, rode his ass to sleep 
He called next week, askin’ why I ain’t beep 
him 
“I thought your ass was still sleepin’” 
He laughed, told me he bought a new Path 
Could he come over right fast and fuck my 
pretty ass? 
“I’ll pass, n*gga, the dick was trash 
If sex was record sales you would be double 
glass 
The only way you seein’ me is if you eatin’ me 
Downtown, taste my love like Horace Brown 
Tryin’ to impress me with your 5 G stones 
I give you 10 G’s, n*gga, if ya leave me 
alone,” screamin’: 
 
[Hook] 
 
The moral of the story is this: 
You ain’t lickin’ this, you ain’t stickin’ this 
And I got witnesses, ask any n*gga I been with 
They ain’t hit shit till they stuck they tongue in 
this 
I ain’t with that frontin’ shit 
I got my own Benz, I got my own ends, 
immediate friends 
Me and my girls rock worlds, some big n*ggas 
Fuck for car keys, and double-digit figures 
Good dick I cherish, I could be blunt 
I treat it like it’s precious, I ain’t gonna front 
For limp dick n*ggas, that’s frontin’ like they 
willy 
Suck my pussy till they kill me, you feel me? 
 
[Hook]  
 

Bilaga 5: Lil’ Kim ft. Diddy & Notorious 
B.I.G.  – ”Queen Bitch pt. II”74 
[Puff Daddy] 
Everything you heard – yo that’s my word 
You play the herd and repeat every word 
It get on your nerves to see how we swerve 
Watches that shine, dimes with his and her 
furs 
Straight from the curb to the suburb 
In the black suburb, pluckling birds, getting 
served 
Y’all ain’t never learned how this world turn 
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Thought it was over, huh? Now we return! 
To whom it may concern, when you hot you 
burn 
Maybe it wasn’t meant to be or it just ain’t 
your turn 
The rules are so stern, n*gga get what you earn 
And we still move in silence, n*gga ya heard?! 
 
[Lil’ Kim] 
Y’all know who you are, wanna battle? Bet a 
car 
Notes and all that shit, You legit? Spit a bar 
What? See, I run the show, got the illest flow 
Finding loads of bank rolls in my underclothes 
It’s the original and everybody knows 
I rock diamonds that’s red, white and indigo 
I’m undroppable, untoppable 
You can’t hold me down, don’t you know I’m 
unstoppable? 
N*ggas wanna run up in my pussy like a Pap 
smear 
I’ma tell you now, just like I told you last year 
N*ggas ain’t sticking unless they lick the 
kitten 
Huh! Too many bitches just be lickin’ the dick 
and 
I’m a picky one, I like my dicks rock hard 
Not the sticky ones that taste like slaw 
Oh – something missing, the shower-pissing 
All up in your mouth, what? You think I’m 
kidding? 
Cause everything we do, we got a right to 
You criticize me? We despise you? 
If what they say is true, we the baddest crew 
I’m far from broke so why should I be mad at 
you? 
 
[Notorious BIG] 
Pardon my French but, uh, sometimes I get 
kinda 
Peeved at these weak emcees 
With these supreme baller like 
Lyrics I call ’em like I see em G 
Y’all n*ggas sound like me 
Pardon my my French but, uh, sometimes I get 
kinda 
Peeved at these weak emcees 
You n*ggas got some audacity 
You sold a million now you’re half of me 
Get off my dick, kick it bitch! 
 
[Lil’ Kim] 
You must be out your mind, or you must be 
high 
Fucking with the Teflon bitch from the Stuy 
Nowhere near shy, see I make you cry 
The way I rock you to sleep like a lullaby 
(Oh yeah, and by the way, you got one more 
day 

Or you got to pay, boo, you got something to 
say?) 
Yeah bring it on bitch, you ain’t strong bitch 
Thought you’d be around long? Wrong bitch! 
Got nothing but love (but when push comes to 
shove) 
We turn to thugs (and we put on them gloves) 
Commence to lickin’ slugs, you ain’t gettin’ 
up 
More bags zippin’ up, graves dug, n*gga 
what?! 
 
[Notorious BIG] (Puff Daddy) 
Pardon my French but, uh, sometimes I get 
kinda 
Peeved at these weak emcees 
With these supreme baller like 
Lyrics I call ’em like I see em G 
Y’all n*ggas sound like me 
Pardon my my French but, uh, sometimes I get 
kinda 
Peeved at these weak emcees 
You n*ggas got some audacity 
You sold a million now you’re half of me 
Get off my dick, kick it bitch! 
 
(x2) 
 

Bilaga 6: Lil’ Kim ft. Mr. Bristal – ”Suck 
My Dick”75 
[Verse 1] – Lil’ Kim 
To all my motherfuckin’ gettin’ money hoes 
Used to clothes 
And all my ghetto bitches in the projects 
Coming through like bulldozers 
No, we ain’t sober 
Bum bitches know better than to start shit 
N*ggas love a hard bitch 
One that get up in a n*gga’s ass quicker than 
an enema 
Make a cat bleed then sprinkle it with vinegar 
Kidnap the senator 
Make him call his wife and say he never 
coming home 
Kim got him in a zone beating they dicks 
Even got some of these straight chicks rubbing 
their tits 
What? I’m loving this shit 
Queen Bitch! 
What bitch you know can thus it like this? 
Imagine if I was a dude and hittin’ cats from 
the back 
With no strings attached 
Yeah n*gga, picture that! 
I treat y’all n*ggas like y’all trea us 
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No Doubt! Ay yo, yo 
Come here so I can bust in ya mouth 
 
[]=Lil’ Kim 
()=Mr. Bristal 
(Ay yo, come on here bitch) 
N*gga FUCK YOU 
(No, FUCK YOU BITCH) 
Who you talking to? 
(Why you actin’ like a BITCH?) 
Cause y’all n*ggas ain’st shit 
And if I was a dude I’d tell y’all to suck my 
dick 
 
[Verse 2 – Lil’ Kim] 
No, no, no, no 
All I wanna do is get my pussy sucked 
(N*gga!) 
Count a million bucks in the back of an armor 
truck 
While I get you fucked up off the T.O.N.Y. 
The BX, the chron-chron 
And the list goes on and on 
(On and on and on) 
Like Erykah Badu 
Once he drink the Remi down 
Ooh I got this n*gga now! 
He asked me did I love him 
I said what came to mind like n*ggas be doing 
Yeah baby, I love you long time 
Look, I ain’t tryin’ to suck ya 
I might not even fuck ya 
Just lay me on this bed and give me some head 
Got the camcord layin’ in the drawer where he 
can’t see 
Can’t wait to show my girls he sucked the piss 
out my pussy 
Been doin’ this for years, no need to practice 
Take lessons from the Queen and you’ll know 
how to mack this 
N*ggas know he gave me all his cake 
I peeled the Benji’s off and threw the singles 
back in his face 
 
[Verse 3] – Lil’ Kim 
I’mma keep it real 
For the dough I might kill 
I’m try’na see my face on a hundred dollar bill 
Met this dude named Jaleel at this Abdulla 
fight 
He said he’d pay me ten grand just to belly 
dance 
Cum all on his pants 
I met him at the studio 
He showed up with his homeboy named Julio 
I said ’Whia! Who’s the other guy?’ 
Hope you know you paying extra for this 
fuckin’ third eye 
Something about him, I knew he was a phony 
Put the burner in his mouth 

’Fool, Give me my money!’ 
He was just a n*gga frontin’ like he knew mad 
stars 
In his homeboy’s whips like he got mad cars 
N*ggas ain’t shit but they still can trick 
All they can do for me is suck my clit 
I’m jumpin’ up and up after I cum 
Thinkin’ they gon’ get some pussy but they 
gets none 
 

Bilaga 7: Missy Elliott – ”Work It”76 
DJ, please pick up your phone 
I’m on the request line 
 
This is a Missy Elliott one-time exclusive, 
come on 
 
[Hook] 
Is it worth it, let me work it 
I put my thing down, flip it and reverse it 
Put my think down, flip it and reverse it 
[backwards 2X] 
If you got a big dick, let me search you 
And find out how hard I gotta work you 
Put my thing down, flip it and reverse it 
[backwards 2X] 
 
[Verse 1] 
I’d like to get to know ya so I could show ya 
Put the pussy on ya like I told ya 
Give me all your numbers so I can phone ya 
Your girl acting stank, then call me ova 
Not on the bed, lay me on your sofa 
Call before you come, I need to shave my 
chocha 
You do or you don’t or you will or won’t you 
Go downtown and eat it like a vulture 
See my hips and my tips, don’t ya 
See my ass and my lips, don’t ya 
Lost a few pounds and my waist for ya 
This the kinda beat that go ra-ta-ta 
Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta 
Sex me so good I say blah-blah-blah 
Work it, I need a glass of water 
Boy oh boy, it’s good to know ya 
 
[Hook] 
 
[Verse 2] 
If you a fly gal get your nails done 
Get a pedicure, get your hair did 
Boy, lift it up, let’s make a toast-a 
Let’s get drunk, that’s gonna bring us closer 
Don’t I look like a Halle Berry poster 
See the Belvedere playing tricks on you 
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Girlfriend wanna be like me, never 
You won’t find a bitch that’s even better 
I make you hot as Las Vegas weather 
Listen up close while I take it backwards 
[Watch the way Missy like to take it 
backwards played backwards] 
I’m not a prostitute, but I could give you what 
you want 
I love your braids and your mouth full of floss 
Love the way my ass go bum-bum-bum-bum 
Keep your eyes on my bum-bum-bum-bum-
bum 
You think you can handle this badonkadonk-
donk 
Take my thong off and my ass go boom 
Cut the lights on so you can see what I could 
do 
 
[Hook] 
 
[Verse 3] 
Boys, boys, all type of boys 
Black, White, Puerto Rican, Chinese boys 
Why-thai,-thai-o-toy-o-thai-thai 
Rock- thai,-thai-o-toy-o-thai-thai 
Girls, girls, get that cash 
If it’s 9 to 5 or shaking your ass 
Ain’t no shame, ladies do your thing 
Just make sure you ahead of the game 
Just cause I got a lot of fame super 
Prince couldn’t get me change my name papa 
Kunta Kinte a slave again, no sir 
Picture black Sam, oh yes a massa 
Picture Lil’ Kim dating a pastor 
Minute Man and Big Red could out last ya 
Who is the best, I don’t have to ask ya 
When I come out, you won’t even matter 
Why you act dumb like, uh, duh 
So you act dumb like, uh, duh 
As the drummer boy go ba-rom-pop-pom-pom 
Give you some-some-some of this Cinnabun 
 
[Hook] 
 
To my fellas, I like the way you work that 
To my ladies, you sure know how to work that 
 

Bilaga 8: Nicki Minaj – ”Anaconda”77 
[Intro] 
My anaconda don’t, my anaconda don’t 
My anaconda don’t want none unless you got 
buns, hun 
 
[Verse 1] 
Boy toy named Troy used to live in Detroit 
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Big dope dealer money, he was gettin’ some 
coins 
Was in shootouts with the law, but he live in a 
palace 
Bought me Alexander McQueen, he was 
keeping me stylish 
Now that’s real, real, real 
Gun in my purse, bitch, I came dressed to kill 
Who wanna go first? I had them pushing 
daffodils 
I’m high as hell, I only took a half a pill 
I’m on some dumb shit, by the way, what he 
say? 
He can tell I ain’t missing no meals 
Come through and fuck him in my automobile 
Let him eat it with his grills and he tellin’ me 
to chill 
And he telling me it’s real, that he love my sex 
appeal 
Say he don’t like ‘em boney, he want 
something he can grab 
So I pulled up in the Jag, and I hit him with the 
jab like 
Dun-d-d-dun-dun-d-d-dun-dun 
 
[Bridge One] 
My anaconda don’t, my anaconda don’t 
My anaconda don’t want none unless you got 
buns, hun 
 
[Hook]  
Oh my gosh, look at her butt 
Oh my gosh, look at her butt 
Oh my gosh, look at her butt 
(Look at her butt) 
Look at, look at, look at 
Look, at her butt 
 
[Verse 2] 
This dude named Michael used to ride 
motorcycles 
Dick bigger than a tower, I ain’t talking about 
Eiffel’s 
Real country-ass n*gga, let me play with his 
rifle 
Pussy put his ass to sleep, now he calling me 
NyQuil 
Now that bang, bang, bang 
I let him hit it cause he slang cocaine 
He toss my salad like his name Romaine 
And when we done, I make him buy me 
Balmain 
I’m on some dumb shit, by the way, what he 
say? 
He can tell I ain’t missing no meals 
Come through and fuck him in my automobile 
Let him eat it with his grills and he tellin’ me 
to chill 
And he telling me it’s real, that he love my sex 
appeal 
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Say he don’t like ‘em boney, he want 
something he can grab 
So I pulled up in the Jag, Mayweather with the 
jab like 
Dun-d-d-dun-dun-d-d-dun-dun… 
 
[Bridge One + Hook] 
 
[Bridge Two] 
Little in the middle but she got much back  
Little in the middle but she got much back  
Little in the middle but she got much back 
(Oh my God, look at her butt) 
 
[Bridge One] (x2) 
 
[Hook] 
 
[Outro] 
Yeah, he love this fat ass, hahahahahahahaha! 
Yeah! This one is for my bitches with a fat ass 
in the fucking club 
I said, where my fat ass big bitches in the 
club? 
Fuck the skinny bitches 
Fuck the skinny bitches in the club 
I wanna see all the big fat-ass bitches in the 
muthafuckin’ club 
Fuck you if you skinny bitches, what?! Kyuh 
Hahahaha RRRRRR 
Yeah, I got a big fat ass (ass, ass, ass…) 
Come on!  
 

Bilaga 9: Nicki Minaj ft. PTAF – ”Boss 
Ass Bitch”78 
[Hook] 
I’m a boss-ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, 
bitch, bitch  
I’m a boss-ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, 
bitch, bitch  
I’m a boss-ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, 
bitch, bitch  
I’m a boss-ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, 
bitch, bitch 
I’m a boss-ass… 
 
[Verse 1] 
Yo, I employ these n*ggas 
They be grown men but I little boy these 
n*ggas 
Want the cookie so I gotta Chips Ahoy! these 
n*ggas 
But I never iPhone, Android these n*ggas 
Use rubbers with ‘em, I don’t ever raw these 
n*ggas 
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More money than ‘em, I’m-a son all these 
n*ggas 
I ain’t shoppin’ but it’s like I gotta store these 
n*ggas 
Put ‘em on time out and never call these 
n*ggas 
Pussy like girls; damn, is my pussy gay? 
It’s a holiday: Play-With-My-Pussy Day 
Pussy this, pussy that, pussy taken 
Pussy ride dick like she a Jamaican 
Pussy stay warm, pussy on vacation 
You loose bitches need a pussy renovation 
You could eat it with a pussy reservation 
Pussy ‘bout to get a standin’ ovation 
Clap, clap-clap for this pussy, n*gga 
But I can’t give this pussy to a pussy n*gga 
Aw, man, slow down 
I’m-a get you something that you could hold 
down 
But I can’t give you head, I’m too ill for that 
I’m-a make a movie still, Kill Bill for that 
Cause what the fuck?! This ain’t Chanel, 
n*gga, custom down?! 
What the fuck, I ain’t smokin’ hot?! Bust me 
down?! 
You the same clown n*gga that was runnin’ 
me down?! 
Now you all up in the sauce cause you wanna 
be down 
I said, rule #1 to be a boss-ass bitch: 
Never let a clown n*gga try to play you 
If he play you, then rule #2 
Fuck his best friends then make ‘em “yes” 
men 
And get a dick pic, and then you press “send” 
And send a red heart, and send a kissy face 
And tell him that his friends love how your 
pussy taste 
And that’s rule #3: I’m the school T 
My wrist look like I am a jewel thief 
But that’s just cause I am a boss bitch 
Now macaroni cheese and grill my swordfish 
 
[Hook 2] 
Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch  
I’m a boss-ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, 
bitch, bitch 
I’m a boss-ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, 
bitch, bitch 
 
[Verse 2] 
If he catch my drift he could catch my jizz 
I be out in Cali runnin’ all my businesses 
I be out in Cali watchin’ back my Christmas 
vids 
Everytime I fuck ‘em, yes, I tell him this is his 
Looked down at it, and I said, “This is big!” 
Man, my game so cold I said, “This is rigged” 
Best flow in the game, this is not a lie 
Tell ‘em bitches cross their T’s and dot their I 



 44 

I came back, bitches’ flow still boring 
I said, “Damn, man, go back to whoring” 
You know I still lead the league in scoring 
You know I’m still bad and I’m still foreign 
I’m-a give bitches time to get hot 
Chill out at the game, New York, knickerbock 
If they actually got bars, they could rock 
But if not, I’m-a destroy chicks a lot 
Oh, but on the real, I’m in album mode 
I just dropped this freestyle ‘fore these files get 
old 
When I lay low, bitches be safe and sound 
When I come back they better not make a 
sound 
 
[Interlude] 
I hear you… 
When I’m back on the prowl 
You bitches better have my money 
Cause I’m comin’ for you 
Ooh, ooh… 
 
[Bridge] 
Uh, okay, I order rich bitch sauce 
Rich bitch cold, got a rich bitch cough 
Which bitch want it? I go rich bitch off 
Cause you know my style gettin’ bit, ripped-
off 
When I’m at the restaurant: rich bitch sauce 
Rich bitch cold, got a rich bitch cough 
Which bitch want it? I go rich bitch off 
And you know my style gettin’ bit, ripped-off 
Off! Off! Off! Off! Off! Off! Off! Off! 
I’m a bo-I’m a boss 
 
[Outro] 
Ask Lil Wayne who the five-star bitch is (x2) 
Ask Lil Wayne, ask Lil Wayne 
Ask Lil Wayne who the five-star bitch is 
Ask Birdman who the five-star bitch is 
Ask Young Money who the five-star bitch is 
Who the five-star bitch is, who the five-star 
bitch is 
Ask Birdman who the five-star bitch is 
Ask Lil Wayne, ask Lil Wayne 
Ask Lil Wayne who the five-star bitch is 
 

Bilaga 10: Trina ft. Trick Daddy – ”Da 
Baddest Bitch”79 
[Hook: Trick Daddy & (Trina)] 
Who’s bad? [x2] 
Who’s bad? Who’s, who’s bad? 
Who’s bad? [x2] 
(Wait, hold up) 
Who’s bad? 
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[Verse 1: Trina] 
I’m representin’ for the bitches 
All eyes on your riches 
No time for the little dicks 
You see the bigger the dick 
The bigger the bank, the bigger the Benz 
The better the chance to get close to his rich 
friends 
I’m going after the big man 
My g-string make his dick stand 
Make it quick, then slow head by the night 
stand 
Like lightning, I want a n*gga with a wedding 
ring 
Bank accounts in the Philippines 
Blank note to take everything 
See I fuck him in the living room 
While his children ain’t home 
I make him eat it while my period on 
A little nasty ho, red-bone but a classy ho 
Young jazzy ho and don’t be scared 
If you’re curious just ask me hoes 
And yes dick sucking comes quite natural 
Cause I’m da baddest bitch, what 
 
[Hook: Trick Daddy & (Trina)] 
Who’s bad? Who’s, who’s bad? [x2] 
(Shit, I’m the baddest bitch) 
Who’s bad? Who’s, who’s bad? [x2] 
 
[Verse 2: Trina & (Trick Daddy)] 
See I hate hoes who take their n*ggas on talk 
shows and for hoes 
(Y’all sold, fool) 
See if I’m ever crossed or ever caught up in 
the cross 
And if it’s your fault ho, I’m going off ho 
See I’m unemployed with no boss ho 
While y’all sucking dick for free I’m broke off 
ho 
See it pays to be the boss ho 
Shit that’s how you floss hoes 
X-rated elevated, buck naked 
And I’d probably fuck your daddy 
If your mammie wasn’t playa hatin’ 
Cause I’m da baddest bitch 
I’m da baddest bitch, what 
 
[Hook: Trick Daddy & (Trina)] 
Who’s bad? Who’s, who’s bad? [x2] 
(Shit, I’m the baddest bitch) 
Who’s bad? Who’s, who’s bad? [x2] 
(Shit, I’m the baddest bitch) 
Who’s bad? Who’s, who’s bad? [x2] 
 
[Verse 3: Trina] 
I got game for young hoes 
Don’t grow to be a dumb ho, that’s a no-no 
See if you off the chains 
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Stay ahead of the game, save up buy a condo 
Sell the pussy by the grands 
And in months you own a Benz 
Another week a set of rims 
See if I had the chance to be a virgin again 
I’d be fucking by the time I’m ten 
See off glass is my motto 
Dick suckin’ in the auto 
Quick fuckin’ ’bout to follow 
On the back of the truck 
Or when I’m dead ass drunk 
But I don’t get high though 
I never took it up the ass 
Often tried but I pass 
And from what I heard it ain’t bad 

I’m a curious bitch who took off to get broke 
off 
From the baby’s dad 
Cause I’m da baddest bitch 
 
[Hook: Trick Daddy & (Trina)] 
Who’s bad? Who’s, who’s bad? [x2] 
(Shit, I’m the baddest bitch) 
Who’s bad? Who’s, who’s bad? [x2] 
(Shit, I’m the baddest bitch) 
Who’s bad? Who’s, who’s bad? [x2] 
(Shit, I’m the baddest bitch) 
Who’s bad? Who’s, who’s bad? [x2] 
(That’s right, I’m the baddest bitch) 
Who’s bad? 

 

Bilaga 11: ”Honey, I’se Waitin’ Fo’ You Down South” 
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