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Abstract 
Culture journalism is part of the role the press has when it comes to how we interpret social 

context. My intention with this essay was to study how reviews of rap music take part of this 

role. Through the study of generic elements with focus on the function, form and content of the 

texts chosen for this essay I have come to the conclusion that reviews on rap music has role in 

how we interpreter social context. Rap music has a strong social dialogue and therefore shines 

the rappers lyrics through in the reviews. We can see how it has influence over the texts in a 

political perspective, in the way the author writes and how themes in a social context can be 

symbolized and amplified in the text. 
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1.	Inledning	
I en intervju med DN säger Silvana Imam att hennes mål för 2015 är att störta patriarkatet.1 Ett 

år och tre månader senare fick hon av redaktionen på tidningen Café frågan om hon lyckades. 

Imam svarade att det inte blev så utan det kommer att ta flera år för det att ske och att hon 

kommer fortsätta kämpa tills det råder full jämställdhet Sverige.2 De senaste åren har intresset 

för Silvana Imam varit stort då hon med sin musik, sitt artisteri och som person 

uppmärksammat, speglat och fört en kamp mot samhällets orättvisor. I sina låtar rappar hon om 

Sveriges defekta samhällsstrukturer och vill utplåna allt vad förtryck och fördomar heter. Hon 

bjuder upp till kamp mot patriarkatet, rasismen, normativa fördomar och de som förtrycker 

homosexuellas rätt till lika värde i samhället.3 

 

Rap är en musikgenre där texterna har stor del i upplevelsen för den som lyssnar. Tydliga drag 

hos en rappares musik är hur den rappar om sin situation, sin historia och hur den upplever 

omvärlden. Detta görs ofta i kombination med ett rytmiskt beat som förstärker de 

uppfinningsrika och kreativa texternas mening. Hiphopkulturen, vilken rapmusiken emanerar 

från, har en unik förmåga där den främjar originalitet samtidigt som den definierar 

gemensamma mål.4 Rap har starka politiska förankringar där utövarna vågar yttra sig om 

defekta och obalanserade samhällsstrukturer via sin musik. När politiker och mäktiga ledare 

pratar i gåtor om samhällets problem serverar rappare sanningen på ett silverfat. Ett av rapens 

mest signifikanta drag är hur rapparen berättar vad som verkligen händer och släpper 

vetenskapen för att göra det.5 

 

Silvana Imam har nyligen släppt sitt debutalbum Naturkraft6 och att döma av en enhetlig 

journalistkår höjer de både artisten och hennes musik till skyarna. De gillar vad de hör och 

skriver därefter. Musikkritikers uppgift handlar om att beskriva det den hör och om den artist 

                                                
1 Kristofer Alhström, ”Normbrytare som vann över jante”, Dagens Nyheter, 2015-01-13, 
<http://www.dn.se/arkiv/kultur/normbrytaren-som-vann-over-jante/>, hämtad 2016-05-18. 
2 Johanna Fränden, ”Silvana Imam: Älskar Eminem trots att han säger ’faggot’”, Café, 2016-04-05, 
<http://www.cafe.se/silvana-imam-jag-alskar-eminem-trots-att-han-sager-faggot/>, hämtad 2016-05-18. 
3 Marimba Roney, ”I sin egen zon”, Sonic Magazine, 2016-03-23, 
<http://www.sonicmagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4894&Itemid=117> hämtad: 
2016-05-13. 
4 Gregory Stephens, ”Rap och interkulturell dialog”, i Samtidskultur – karaoke, karnevaler och kulturella koder, 
Thomas Johansson, Ove Sernhede & Max Trondman (red.), Nya Doxa 1999, s. 205 
5 Stephens (1999), s. 209. 
6 RMH SWEDEN, ”SILVANA IMAM – ’NATURKRAFT’ OUT NOW”, Sonic Magazine, 2016-03-25, 
<http://www.rmhsweden.com/new-blog/2016/3/25/silvana-imam-naturkraft-out-now-1>, hämtad 2016-04-07. 
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som står bakom musiken. En skildring av en artist och artistens musik innebär en språklig 

maktutövning där kritikern tolkar och värderar en musikalisk prestation gjord av artisten. Att 

tolka och beskriva andra är en subjektiv handling som resulterar i orsaker och konsekvenser. 

Orsaker och konsekvenser som kan kopplas till konstruktioner av ras, klass och kön där dessa 

får en förstärkt betydelse i ett större sammanhang.  

 

I musikbranschen och i samhället i stort har det gjorts flera undersökningar som bevisar att 

olika kroppar har olika förutsättningar.7 En snabb blick över tidningars kulturdelar ger det 

insikter i att kulturjournalistik är en fri och personlig journalistisk genre där utrymme för 

kreativitet och ett målande språk uppmuntras, musikrecensioner i synnerhet. Skribentens makt 

att fritt beskriva väcker frågor inom mig om vilken typ av musikjournalistik som produceras 

idag. I synnerhet då musikjournalistik för 15 år sedan, idag uppfattas som smått rasistisk. 

 

Retoriken förser oss med effektiva verktyg för att svara på frågor om språk och makt. Då rap 

har en stark samhällsrelaterad dialog ämnar undersökningen att se bortom den mest uppenbara 

funktion som en musikrecension har. Det vill säga att förhålla sig till den konstnärliga kvalitén 

av ett estetiskt verk. Istället kommer jag med hjälp av en retorisk analys att söka efter specifika 

genredrag i rapprecensioner som reproducerar olika samhällskonstruktioner. 

2.	Syfte	och	frågeställningar	

En central del i musikkritikers förbindelse till läsaren är förhållandet mellan förnuft och 

känslor som initierar maktkampen och konstruktion av kunskap.8 För att söka efter specifika 

genredrag i recensioner av rapmusik som på olika sätt återger samhällskonstruktioner har en 

genreanalys utifrån dagspressens musikrecensioner av Silvana Imams album Naturkraft 

gjorts. Syftet med uppsatsen är att undersöka dessa texters roll utifrån funktion, form och 

innehåll för att på så sätt se hur de reproducerar olika samhällskonstruktioner. 

 

Recensioner är en djup personlig handling där recensenten förmedlar sina intryck och 

upplevelser genom att tolka och värdera en musikalisk prestation.9 Således kan det kopplas till 

                                                
7 Se exempelvis Mångkulturellt centrum (2014), Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i 
dagens Sverige, e-resurs, <http://www.tobiashubinette.se/afrofobi.pdf>, hämtad: 2016-05-18. 
8 Kristina Widestedt (2001), Ett tongivande förnuft: Musikkritik i dagspress under två sekler, Journalistik, 
medier och kommunikation, diss: Stockholm Universitet; Edsbruk: Akademitryck AB, s 157. 
9 Magdalena Nordenson (2008), Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, 
Studentlitteratur AB, Lund, s. 213. 
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hur recensentens text reproducerar olika samhällskonstruktioner som ett resultat av det 

inflytande rapmusikens budskaps har och teman i samhället. Recensioner har tidigare studerats 

inom retoriken och är ett exempel på en genre som retorikforskaren Celeste Condit gjort en 

funktionell studie inom. Jag ämnar att knyta an till den studien i denna undersökning där 

recensioner av rapmusik står i fokus. 

 

Forskningsfrågorna här nedan är till för att fånga de drag som jag tror karaktäriserar recensioner 

av rapmusik. Uppsatsen kommer således att svara på följande frågeställningar som kommer att 

vara vägledande genom uppsatsens arbetsgång: 

 

Vilka är texternas roller i recensioner av rapmusik? 

 

På vilket sätt uppfyller texterna Condits tre funktioner för den epideiktiska  

genren? 

 

Vilken typ av  disposition har dessa fyra texter? 

 

Vilket typ av språk och vilken typ av stil förekommer i texterna? 

 

Vilka topos är återkommande i  texterna? 

3.	Tidigare	forskning	

I detta kapitel kommer jag att knyta an uppsatsens syfte och frågeställningar till tidigare 

forskning och studier som på olika sätt har kopplingar till uppsatsämnet. 

 

Avhandlingen Ett tongivande förnuft, musikkritik i dagspress under två sekler från 2001 skriven 

av Kristina Widestedt på institutionen för journalistik, medier och kommunikation på 

Stockholms universitet har studerat musikkritik i dagspress under två sekler. Avhandlingen 

studerar musikkritiska recensioner av konserter. Där den behandlar och belyser vad de säger 

om sociala och kulturella sammanhang, om journalistikens samhällsbetydelse, om synen på 

musik och relationerna mellan konsertpubliken och kritiken. Avhandlingen undersöker på 

vilket sätt recensioner av musik är mer än bara värderingar av musikframförande och för 

diskussioner med fyra huvudteman. Widestedt benämner dessa som musiken som estetiskt 

objekt, musiken som händelse och socialt fenomen, publiken och den kollektiva 
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musikupplevelsen och de självupplevda känslorna. Musiken som estetiskt objekt analyseras 

utifrån den musikaliska strukturen och framförandet där beskrivningar, jämföranden och 

värderingar görs utifrån andra framföranden. Musiken som händelse och socialt fenomen syftar 

till konserthändelsen och även moraliska värderingar av musiken som social företeelse och 

reflektioner över dess funktion i samhället. Det tredje temat publiken och den kollektiva 

musikupplevelsen presenterar Widestedt som ytterligare en vital del i musikkritiken då publiken 

uppfattas både som ett subjekt och ett objekt. Ett subjekt på så sätt att den framhålls som en 

norm och smakdomare. Ett objekt på så sätt att de bidrar till den kollektiva musikupplevelse i 

recensionernas beskrivningar. Det sista temat de självupplevda känslorna där den skrivande 

själv framträder i texterna som en upplevande och kännande individ.10 

 

Förutom att Widestedts avhandling förser denna uppsats med det viktiga erkännandet att 

musikkritik är en journalistisk genre ger den intressanta insikter. Den bidrar till exempel med 

vägledning till var jag kan finna retoriska artefakter i musikrecensioner. I synnerhet de två 

temana musiken som händelse och socialt fenomen samt de självupplevda känslorna. Dessa 

öppnar upp för diskussioner om musikkritiken som en påverkande faktor i den samhällsbild 

allmänheten har. Även, i detta sammanhang blir den världsåskådning aktören bakom 

recensionen har och vad den gör för att påverka sin publik utifrån ett retoriskt perspektiv 

intressant. 

 

Jessica Ahlborns kandidatuppsats, i ämnet retorik år 2014, på Uppsala universitet, ”Fiona slår 

med en trumpinne och Rebecca sjunger kanske i mikrofonen” – Intersektionella perspektiv på 

språket i musikrecensioner undersöker förhållandet mellan musikalisk genreindelning och 

samhälleliga maktrelationer.11 I sin undersökning söker hon svar på hur topos och bildspråk 

speglar och reproducerar strukturella maktrelationer i samtida recensioner av populärmusik i 

dags och kvällspressen. I sitt sammanhang utgår författaren från hur identitets- och 

maktkategorierna kön, klass och ras skapar och förhåller sig till varandra. Ahlborns studie 

applicerar ett intersektionellt perspektiv på musikrecensioner där hon använder toposbreppet i 

en omvänd process i syfte att hitta mönster och strukturer. Ahlborn skriver i sin studie att 

maktkategorierna kön, klass och ras konstruerar och förstärker varandra. Författaren pekar 

                                                
10 Widestedt (2001), s.45. 
11 Elinor Ahlborn (2014), ”Fiona slår med en trumpinne och Rebecca sjunger kanske i mikrofonen” – 
Intersetktionella perspektiv på språket i musikrecensioner, institutionen för litterturvetenskap, uppsats, Uppsala 
universitet, <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A784517>, hämtad 2016-05-23. 
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också på att hur språket i musikrecensioner implicit reproducerar maktasymmetrier kan ur ett 

större perspektiv relateras till frågan om hur djup rotade strukturer är och varför de är så 

seglivade.12 

 

Sofia Andersson har författat en uppsats på kandidatnivå i ämnet litteraturvetenskap på 

Högskolan Dalarna, år 2013. I Recensionernas retorik: om könsroller i journalistiken 

undersöker hon huruvida 

 

bedömningen av kvinnliga och manliga poeters verk utifrån recensentens kön och hur 

dessa förhåller sig till traditionella synsätt på könsroller både inom litteraturvetenskapen 

och samhället i stort, där kvinnan ges ett lägre socialt värde och bedöms vara mindre 

språkligt kunniga och i sitt skrivande mer emotionellt inriktade än män. Dessutom rör det 

recensentens skrivsätt utifrån genusnormativa föreställningar och frågan om huruvida det 

finns ett könsbundet skrivsätt.13 

 

Då musikrecensioner är en värderande text av ett verk ter sig Anderssons resultat intressant för 

min studie. Anderssons uppsats är intressant då hon skriver att recensioner gjorda av manliga 

skribenter tenderar att vara mer säkert skrivna med en lägre stilnivå än kvinnor. Andersson 

skriver även att kvinnor har en mer professionell nivå och fokuserade mer på verkens tekniska 

aspekter. Att texter har olika utformning beroende på kön hjälper uppsatsen att diskutera de 

studerade musikrecensioner utifrån ett genusperspektiv.14 

 

I artikeln The Political in Cultural Journalism skriven av Kristina Riegert, Anna Roosvall och 

Andreas Widholm som finns i tidskriften Journalism Practice undersöker de hur 

kulturjournalistik och politiska dimensioner definieras i massmedia av dess redaktörer. Artikeln 

tar fasta på bland annat vilken roll kulturjournalistik har i det digitala medielandskapet.15 

Författarna påvisar att kulturjournalistik är delaktiga i den roll som dagspressen har i skapande 

av samhällsbilden. Kulturjournalistiken erbjuder alternativa sätt att tänka på utifrån oväntade 

                                                
12 Ahlborn (2014), s.34 
13 Sofia Andersson (2013), Recensionernas retorik: om könsroller i journalistiken, institutionen för 
litteraturvetenskap, uppsats, Högskolan Dalarna, <http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A629268>, hämtad 2016-05-23, s. 4. 
14 Andersson (2013), s. 37. 
15 Kristina Riegert, Anna Roosvall & Andreas Widholm (2015), ”The Political in Cultural Journalism”, 
Journalism Practice, 9:6. 
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eller mångkulturella perspektiv. Vilket ger erfarenheter och rör känslor genom bland ett 

kreativt, visuellt och målande bildspråk.16 

 

I min mening är det relevant att ge en kortare översiktlig bild på vad hiphop innebär och hur 

den påverkar sociala sammansättningar och är som kultur. I avsnittet bakgrund görs det en 

redogörelse för hiphop och rap som kultur och musikalisk genre men tanken med att presentera 

det som forskningsämne i detta avsnitt är för att få läsaren att inse att det är ett laddat ämne som 

har en betydande känslomässig affekt. Således bör musiken också påverka hur en skribent 

recenserar till exempel ett album som Naturkraft.  I sin magisteruppsats Faser & teman i en 

hiphopares liv från 2005 vid Linköpings Universitet diskuterar Jessica Anderson hur en 

hiphopare ser på sin egen kultur utifrån fyra teman: genus, attribut, äkthet och battle. För 

uppsatsens sammanhang kan dessa tjäna som en av flera utgångspunkter för att söka efter 

mönster och teman som kan avslöja bland annat sådant som skapar en social mening.17 

4.	Teori	

Detta kapitel är avsett för det teoretiska ramverk som använts i det analytiska arbetet och förser 

uppsatsen med intressanta utgångspunkter. I skapandet av en övergripande bild över texternas 

kontextuella sammanhang har Lloyd F. Bitzers teori om den retoriska situationen använts. 

Frågeställningarna som berör funktion, form och innehåll kommer att studeras med hjälp av 

retorisk genreteori där först en allmän syn på genre presenteras som sedan mynnar ut i en 

fördjupad genomgång av epideiktiska genren beståndsdelar. Texternas funktion i den 

epideiktiska genren diskuteras utifrån Celeste Condits tre funktioner som hon menar att det 

retoriska handlandet har när det kommer till hyllning och klander. Formen av texterna 

analyseras utifrån rekommendationer och praxis som recensioner har i tidningar och 

avslutningsvis presenteras det klassiska retoriska begreppet topos. Topos kommer att användas 

för att ta fasta på de symboler som innehållet i texterna har. Det teoretiska ramverk är tänkt till 

att stötta uppsatsens analys och slutsatser för att kunna svara på det frågeställningar som har 

upprättats. Den övergripande frågeställningen som söker svar till vilka roller texterna har i 

recensioner av rapmusik kommer att besvaras utifrån det resultat som producerats i analysen. 

 

                                                
16 Riegert, Roosvall & Widholm (2015), s. 786. 
17 Jessica Anderson (2005), Faser & teman i en hiphopares liv, institutionen för tema kommunikation, uppsats, 
Linköpings Universitet, <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A20429>, hämtad 2016-05-
23, s 54. 
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4.1	Den	retoriska	situationen	

En väl beprövad teori, metod och modell för att studera det retoriska objektet och dess kontext  

är Lloyd F. Bitzers teori om den retoriska situationen. I sin artikel The rhetorical situation 

förklarar han att en retorisk situation består av tre delar. Bitzer benämner dessa som en 

tvingande omständighet (exigence), en retorisk publik (audience) och retoriska villkor 

(constraints).18 En tvingande omständighet gör det möjligt för talaren att utföra en retorisk 

handling. Den retoriska publiken utgörs av de som har möjlighet att svara på den retoriska 

handlingen som utförs. Ett retoriskt villkor är det som talaren behöver ta hänsyn till i den 

retoriska situation som har uppstått för att ha möjlighet att övertyga sin publik.19 

 

Bitzer menar att en retorisk handling är ett svar på en retorisk situation där talaren är styrd av 

dess situation och tillhörande villkor. Denna teori om att talaren är bunden till situationen har 

genom åren varit kritiserad av bland annat Richard E. Vatz. I sin artikel The Myth of the 

rhetorical situation argumenterar han för att talarens retoriska handling inte bara är ett svar på 

en retorisk situation utan även att talaren är medskapare till situationen.20 Bitzers retoriska 

situation har med tiden tjänat som en populär och effektiv utgångspunkt för många retoriska 

studier. Teorin om den retoriska situationen passar väl in på denna studies syfte på så sätt att 

den ger ett underlag för att förklara hur väl recensenterna recension svarar till den uppstådda 

retoriska situationen. 

 

4.2	Retorisk	genre	

Bitzers retoriska situation och retorisk genreteori kan kopplas till varandra. I följande avsnitt 

redogörs det för hur och varför de har kopplingar till varandra och som således gör de 

användbara i den analytiska processen av studieobjektet. 

  

Genre som begrepp kommer från det latinska ordet genus som betyder typ eller klass. 

Aristoteles var en av de första som delade in retoriska yttranden i olika grupper beroende på 

hur de svarar mot dess retoriska situation. Han klassificerade retoriska handlingar efter 

                                                
18 Lloyd F. Bitzer (1968), ”The Rhetorical Situation”, I: John Louis Lucaites, Celeste Michelle Condit &Sally 
Caudill (red.) (1999), Contemporary rhetorical theory: a reader. New York: Guilford press. 
19 Magnus Ullén (2014), ”Den retoriska situationen – Jimmie Åkessons sommartal om Anders Behring Breiviks 
2083”, i Retorisk Kritik: teori och metod i retorisk analys, red. Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund,  s. 
200, Ödåkra: Retorikförlaget. 
20 Richard E. Vatz (1999 [1973]), ”The Myth of the Rhetorical Situation”, i Contemporary Rhetorical Theory. A 
Reader, red. John Louis Lucaites, Celeste Michelle Condit & Sally Caudill, s. 226–231, New York: Guilford 
Press. 
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funktion, form och innehåll vilket resulterade i tre genrer: den deliberativa, den juridiska och 

den epideiktiska (demonstrativa) genren.21 Till den deliberativa genren tillhör det politiska talet 

där talaren antingen råder eller avråder från handlingar som berör samhällets framtid. För tal i 

den juridiska genren har talaren till uppgift att i domstolen antingen anklaga eller försvara en 

handling som redan har begåtts. Den demonstrativa genren är den genre som kommer på tal vid 

ceremoniella tillfällen när vi antingen ska hylla eller klandra någon eller något. Det blir möjligt 

vid epideiktiska yttranden att påvisa gemensamma värden i ett samhälle då publiken antingen 

ansluter sig till eller tar avstånd från det talaren yttrar sig om. Detta medför således att publiken 

måste vara närvarande då de i första hand har i uppgift att bedöma hur väl talaren hyllar eller 

klandrar.22 Det är i den demonstrativa genrens tecken som uppsatsen kommer att göra sin 

analytiska ansats ifrån. 

 

En anledning att vända sig till begreppet genre är utifrån det antagande att det är inte går att 

höra ett tal och att inte jämföra det med andra tal. Det vill säga att titta på tals likheter och 

olikheter till varandra. Maria Dahlin menar att det faktum att språkbrukare ger beteckningar för 

olika tal beroende på form, innehåll och funktion tyder på att det finns en kollektiv uppfattning 

om att vissa tal hör till en viss typ av kategori och grupp.23 Denna syn företräds av Carolin 

Miller där hon även menar att de genrer vi har namn för i vårt vardagliga språk även säger 

någonting teoretiskt viktigt om diskurs. Det vill säga genom att betrakta inbjudningar, 

bröllopstal, begravningstal och recensioner som potentiella genrer medför det således slutsatsen 

om att vi tar retoriken och dess tillhörande situation på allvar.24 Dahlin menar vidare att den 

aristoteliska definitionen av retorikens genrer lever vidare än idag. Den definition som sätter 

talens funktion och situationsbundenhet i fokus. I analysarbetet är det inte klassificeringen av 

genre som är det viktiga utan det är strävan efter att upptäcka hur olika artefakter används med 

skilda retoriska syften och funktioner. 25 

 

Vid studier av retoriska genrer tittar man på form, innehåll och funktion. I den moderna 

retorikforskningen är detta det vanliga vad gäller att definiera, klassificera och analysera en 

                                                
21 Aristoteles (2012), Retoriken, övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget, 1358b – 1359a. 
22 Maria Dahlin (2014), ”Retorisk genreanalys”, i Retorisk Kritik: teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer, 
Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), s. 164, Ödåkra: Retorikförlaget. 
23 Dahlin (2014), s. 165. 
24 Carolyn Miller, ”Genre as social action”, Genre and New Rhetoric, Aviva Freedman & Peter Medway (red.), 
London: Taylor and Francis 1994, s. 27. 
25 Dahlin (2014), s. 165. 
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eller flera genrer.26 När man placerar retorikens pragmatiska ändamål, talets funktion, i fokus 

för definitionen av genre är det möjligt att synliggöra det enskilda talets specifika form och 

innehåll vid den analytiska processen. Således belyser dessa drag hur talet har formats och 

anpassats för att fylla den förväntande funktionen i en given situation. Att definiera genre 

utifrån denna princip möjliggör en tydlig koppling till Bitzers retoriska situation. Detta 

bekräftar även vad Elmelund Kjeldsen menar med att en kritiker måste ha förståelse för vilken 

genre ett yttrande tillhör för att ha möjlighet att bedöma det.27 Dahlin menar att detta gäller 

oavsett vilken analytisk ansats en kritiker väljer att göra i sin undersökning.28 För att en analys 

av genre ska säga mer än bara något om indelning av retoriska yttranden behöver en kritiker se 

definitionen av genre som ett uttryck för upprepade retoriska handlingar. Dessa som i sin tur  

svarar på behov som uppstår i upprepade sociala handlingar i samhället. Detta öppnar upp för 

diskussioner om retorikens möjliga funktioner i samhället där bland annat Miller menar att det 

är den retoriska handling talet syftar till som är det viktiga i en genreanalys: ”not on the 

substance or form of discourse but on the action it is used to accomplish.”29 Dahlin beskriver 

det som ”relationen mellan genre och upprepad situation samt på vilket vis genrer skulle 

representera typifierade retoriska handlingar.”30 

 

Då uppsatsen antar Millers syn på genre där analytikern intresserar sig för relationen mellan 

funktion och situation är det nödvändigt att presentera hur hon tolkar Bitzer och hans retoriska 

situation samt vad en upprepad situation innebär. Miller uppfattar Bitzers definition av 

tvingande omständighet som att situationen och den retoriska responsen till den redan är 

förutbestämd. Upprepning i fråga är en social händelse som bygger på hur vi har förmåga 

uppfatta likheter mellan olika situationer. Således menar Miller att retoriska situationer är 

konstruerade i ett socialt sammanhang som är hämtade ifrån definitioner av typhändelser. Till 

exempel vet den som väljer att ta till orda vid en begravning vad som är och inte är socialt 

accepterat att säga i den typifierade situationen. Miller skriver att då kärnan för den retoriska 

situationen är den tvingande omständigheten bör det möjliggöra att se på den som en social idé 

likt hur retoriska situationen i det här sammanhanget ses som en social konstruktion.31 

 

                                                
26 Dahlin (2014), s. 164. 
27 Jens, Elmelund Kjeldsen (2008), Retorik idag – introduktion till modern retorikteori, Studentlitteratur AB, 
Lund, s.118.  
28 Dahlin (2014), s. 165. 
29 Miller (1994), s. 24. 
30 Dahlin (2014), s. 166. 
31 Miller (1994), s. 28 – 31. 
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För att ytterligare skapa förståelse för genre och dess betydelse kan fokus riktas mot 

talhandlingen. Villadsen menar att på det sätt talhandlingen tar sig i uttryck på avslöjar och 

säger något om talsituation i sig.32 Genom att ställa talhandlingen mot talsituation ger det nya 

insikter i hur det retoriska yttrandet är konstruerat. 

 

För att avsluta de centrala delarna av vad begreppet genre innefattar vill jag nämna något dess 

form och innehåll och visa på vilket värde det tillför till den analytiska processen. Miller menar 

att för att något ska inneha en social symbolisk mening krävs en gemensam insats av form och 

innehåll. Formen för ett retoriskt yttrande är menat att uppfattas på det sätt som innehållet är 

symboliserat. Vidare är formen en vägledning och guide till vilken respons publiken ska ge.33 

 

4.2.1	Condits	epideiktiska	funktionspar	

Förutom det som redan sagts om vad den epideiktiska genren innebär i det inledande kapitlet 

om retorisk genre vill jag med detta avsnitt presentera och delge en mer fördjupad förståelse 

för den demonstrativa genrens funktioner. 

 

1985 författade Celeste Michelles Condit artikeln The function of Epideictic: The Boston 

Massacre Orations as Exemplar där hon befäster att det som formar upplevelsen av ett  

tal eller text i den epideiktiska genren går att förklara utifrån tre funktioner. Den första är den 

definierande och förstående funktionen. Condit skriver att publiken söker efter någon som kan 

förklara när något eller någon skapar oklarhet eller problem. Funktionen står för den makt som 

ett epideiktiskt yttrande har när det kommer att klargöra exempelvis en världsåskådning. Det 

vill säga att när en talare får yttra sig och göra något eller någon mindre oklart tillskrivs denne 

en maktfunktion. Den andra funktionen innefattar människans vilja att forma och dela en 

gemenskap, att skapa ett vi. Mycket av allt retoriskt yttrande har någon form av denna funktion, 

dock har den extra viktig roll för den demonstrativa genren. För som Condit skriver så skapar 

vi situationer där vi kan använda ceremoniella tal för att få möjligheten att uttrycka och forma 

vårt gemensamma arv. Detta visar sig i hur talaren fokuserar på att definiera varför tillfället för 

en publik i sin helhet är viktigt. Det länkar samman grupperna som utgör publik och är 

medskapare till en gemensam framtidssyn. Den tredje funktionen berör en talares möjlighet till 

att visa sin duglighet och vältalighet. Den epideiktiska upplevelsen erbjuder talaren att för 

                                                
32 Lisa Storm Villadsen, ”Genrebegrebet og retorisk kritik”, Rhetorica Scandinavica, 2001: 18, s. 47f. 
33 Miller (1994), s 32. 
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publiken på ett kreativt sätt frigöra den från det som bekymrar och ge nya perspektiv om samma 

sak. Genren erbjuder utövaren att ge publiken en försköning av deras vardag.34 

 

Alla dessa tre funktioner klassar jag som viktiga i denna studie då de möjliggör att studera 

materialet utifrån ett funktionellt perspektiv. Det funktionella perspektivet förser analysen med 

underlag för att diskutera texternas innehåll. 

 

4.2.2	Recensionens	kännetecken	

Texterna som studeras är ett exempel på ett retoriskt yttrande i den epideiktiska genren. Vad en 

recension är och vad den bör innehålla kommer att presenteras i detta avsnitt. 

  

I Opinionsjournalistik delar Magdalena Nordenson med sig av sin syn på vad recensioner är 

och vad de bör innehålla. Nordenson skriver att en recension av ett konstverk är en djup 

personlig handling där recensenten förmedlar sina intryck och upplevelser. Författaren 

fortsätter och skriver att till varje konstart så som musik, teater, bok och så vidare, låter den sig 

beskrivas med egna begrepp och vokabulär. Det finns många olika sätt att utföra en recension 

på men samtidigt menar Nordenson att den bör inneha fem beståndsdelar. Ett starkt anslag, 

identifikation, en handling, recensentens tolkning och värdering samt ett tydlig slut.35  

 

Starkt anslag innebär att recensenten slår fast sin åsikt redan i början av sin text. Identifikation 

innebär att basfakta presenteras om det som recenseras och det innefattar information som titel 

på den bok, pjäs, film eller musikalbumet, artistens namn och andra väsentliga uppgifter. Många 

gånger löses detta via en faktaruta i anslutning till recensionen menar Nordenson. En handling 

innebär i recensionssammanhang att skribenter ger läsaren en bild av innehållet. Nordenson 

understryker att beskrivningar av det som recenseras är inte fria från värderingar. Det vill säga 

att det görs en subjektiv beskrivning där recensenten uppmärksammar delar som denne själv 

fattar tycke för. Det innebär att två recensenter kan ge skilda beskrivningar av ett musikalbum 

beroende på hur de uppfattar musiken och temat. Det Nordenson menar med tolkning och 

värdering är att som skribent hör det till tolka och motivera sin recension. Det räcker inte att 

bara skriva att något är bra eller inte. Inte minst bör recensenten vara väl medveten om genrens 

typiska drag för att kunna ge ett rättvist omdöme. Detta tränas upp genom att exponera sig för 

                                                
34 Celeste, Michelle Condit (1985), ”The Functions of Epideictic: The Boston Massacre Orations as Exemplar”, 
Communication Quarterly, 33:4, s. 287-298. 
35 Nordenson (2008), s. 213-224. 



 12 

genren, läsa andras musikkritik och genom att leva uppmärksamt. Ytterligare en viktig faktor 

för hur väl en kritiker kan tolka och värdera ett verk är förståelsen för, i det här fallet musikers 

skapelseprocess, vad som fungerar och inte fungerar. Att ha en förmåga att urskilja lyckade 

konstnärliga lösningar från mindre lyckade gör det således lättare för dig som skribent att 

motivera dina åsikter om man kan peka på det som kunde gjorts annorlunda. Likt den klassiska 

retoriska läran ska avslutet få publiken att minnas och känna det som texten har berättat. Ett 

starkt avslut ska vara en sammanfattande spegling av texten där omdömet är framträdande. Det 

för att öka tydligheten för den tolkning och värdering som gjorts på det som recenseras. 

Recensionens delar kommer att användas för att studera hur texterna form är disponerade. De 

kommer även att ligga till grund för det avsnitt i analysen som studerar texternas språk och stil.  

 

4.3	Topos	

En genres karaktäristiska definieras utifrån funktion form och innehåll. Ett effektivt sätt att göra 

en genres karaktäristiska framträdande är att ta fasta på återkommande topos i texterna som kan 

symbolisera deras innehåll. 

 

Maria Wolrath Söderberg skriver att ”Toposläran är en antik retorisk metod för idégenerering 

och perspektivbyte.” Den grekiska termen topos betyder plats och till en början användes 

begreppet till den antika minneskonsten. Likt hur en sorterar köksgeråd i sitt eget kök så 

användes topos för att lagra och sortera erfarenhet och kunskap i minnet. Dessa banker med 

information tjänade också som sökställen vid behov av infallsvinklar i sin kommunikation och 

till sitt eget tänkande. 36 

 

Då min avsikt inte är att studera själva begreppet topos, utan istället använda det i ett analytiskt 

syfte ser jag att en överskådlig beskrivning av begreppet är tillräckligt. Uppsatsen har använt 

begreppet i en omvänd process för att analytiskt undersöka till vilka ”platser” som 

recensenterna har vänt sig till i författandet av sina texter. De topos som har ett återkommande 

inslag i texterna kommer att symbolisera dess innehåll. Innehållet i sin tur är tänkt att hjälpa till 

att ta reda på genrespecifika drag i recensioner av rapmusik. 

                                                
36 Maria, Wolrath Söderbeg (2012), Topos som meningsskapare, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 14. 
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5.	Metod	och	material	

Nedan presenteras två avsnitt som behandlar uppsatsens valda metod samt vilket material som 

kommer att användas. I avsnitt 5.1 redogörs det för den metod som tillämpats och är avsedd för 

att reda ut och bringa klarhet till det material som ligger till grund för uppsatsen. I avsnitt 5.2 

följer en redogörelse för det valda materialet samt en källkritisk diskussion där en bedömning 

och kontroll av källornas tillförlitlighet står i fokus.   

 

5.1	Metod	

I en kritisk retorikanalys används allt som oftast en kvalitativ metod där analytikern går på 

djupet i det enskilda fallet. Från fall till fall kan det finnas kvantitativa inslag som att till 

exempel räkna nyckelord men det mynnar alltid ut i att analytikern ger sin enskilda bild av 

sammanhanget. Uppgiften och utmaningen för analytikern är att argumentera för hur rimlig sin 

tolkning av materialet är. Detta kallas för att göra sina resultat intersubjektiva.  

 

Tolkning är ett komplicerat område som behöver en närmare genomgång för att ingjuta 

förståelse för vad det innebär. Ofta görs en retorisk analys på ett till synes uppenbart budskap 

för att försöka förstå dess djupare mening där man som analytiker utgår från begrepp, 

jämförelser och definitioner. Det objekt som tolkas placeras även i relation till tidigare 

erfarenheter och förståelsemönster för att kunna hantera det.  Symboler och handlingar får olika 

mening beroende på den kontext som de figurerar i vilket innebär att till exempel ett neutralt 

objekt placerat i ett sammanhang där den representerar en fara, gör att vi kan tolka det som ett 

hot. Tolkning är något vi alla gör för att förstå och förklara det vi ser. I vetenskapliga 

sammanhang benämns tolkning för hermeneutik som innebär att översätta en texts innebörd så 

att den blir meningsfull för både analytiker och läsare.37 

 

Det brukas talas om den hermeneutiska cirkel vilket innebär att analytikern går från helheten 

ner till de enskilda delarna för att sedan gå tillbaka till helheten igen för att på sätt få en tolkning 

som hänger ihop. Jon Viklund i Retorisk kritik beskriver denna process som en växelverkan 

mellan ”vår självförståelse och vår förståelse av världen som den presenteras för oss.”38 Denna 

process är inte en sluten rörelse utan är en ständigt pågående process som går in och ut i 

                                                
37 Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms (2016), Kritisk retorikanalys: text bild actio, Ödåkra: 
Retorikförlaget, s. 14-15. 
38 John Viklund (2014), ”Retorisk kritik – en introduktion”, i Retorisk Kritik: teori och metod i retorisk analys, 
Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), s. 22, Ödåkra: Retorikförlaget. 
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varandra under arbetets gång. Om du som läsare är uppmärksam så har du nog insett att tolkning 

inte är en exakt vetenskaplig metod utan att det är en kombination av egna intressen av att vilja 

förstå och de ramar som utgörs av kulturella, historiska och sociala mönster. 

 

Inom ämnet retorik är det de som övertygar i den kommunikativa handlingen som analytiker 

intresserar sig för, det vill säga det persuasiva handlandet.39 Således kommer jag i uppsatsen att 

intressera mig för det persuasiva handlandet i de texter som studeras. 

 

För att göra en genrestudie föreslår William Benoit att analytikern först behöver identifiera 

tidigare studier som bestämmer genren. Det finns flera studier som definierar musikrecensioner 

som en journalistisk genre. Den undersökning Ahlborn gör utgår från recensioner av konserter 

under augusti månad år 2014 från Sveriges festivaler. Ytterligare en studie har gjorts där 

Andersson studerar musikrecensioner utifrån ett genusperspektiv där hon identifierar olika drag 

hos skribenter och menar att könet har betydelse för hur recensenterna värderar ett verk. Båda 

studierna diskuterar musikrecensioner som en journalistisk genre och har likheter med de texter 

som studerats i denna undersökning. När analytikern har identifierat en genre, en grupp texter 

med tydliga likheter, utgår analysen sedan från en samling artefakter inom samma genre. 

Därefter beskrivs dessa artefakters likheter utifrån situation, innehåll, form, funktion och 

disposition.40 Detta förser kritikern med värdefull data som används för att beskriva den 

specifika genrens karakteristiska. Syftet med att göra en genreanalys är att observerbara, 

förklarliga och förutsägbara retoriska likheter förekommer i grupper om diskurs såväl som i 

grupper av människor. 

 

5.1.1	Metodproblem	

En genreanalys ger kritikern råd om vilka texter som ska studeras men inte hur man ska gå 

tillväga för att göra det.  

 

Kritiker som använder genreanalys som metod behöver ha insikt i att det finns skillnader i texter 

som faller under samma typ av genre. Dock, om metoden används väl kan en genrestudie förse 

kritikern med innehållsrika insikter till den retoriska diskursen.41 Till denna uppsats har mycket 

                                                
39 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 13. 
40 William Benoit, ”Generic Elements in Rhetoric”, Rhetorical Criticism. Perspective in action, Jim A. Kuypers 
(red.), Lanham, MD: Lexington books 2009, s. 77-86. 
41 Benoit (2009), s. 92. 
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tid ålagts för att konstruera ett teoretiskt ramverk som fungerar med materialet. Tillsammans 

med handledaren har mycket möda lagts på att ta fasta på en specifik genres karakteristiska och 

hur den har använts för att säga något om hur den i musikrecensioner reproducerar teman och 

mönster i samhället. 

 

5.2	Material	

Syfte med studien är att göra en genreanalys av dagspressens recensioner av Silvana Imams 

album Naturkraft för att kunna svara på en uppsättning forskningsfrågor som behandlar 

texternas funktion, form och innehåll. I syftet nämns det att undersökningen ämnar att ta reda 

på hur recensioner av rapmusik behandlas av den dominerande och etablerade 

kulturjournalistiken vilket begränsar materialet till Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet 

(SvD), Expressen och Aftonbladet. Dessa räknas som de fyra största rikstäckande tidningarna 

för dag- och kvällspress och befinner sig inte någon specifik subkultur. Kulturjournalistik i 

allmänhet är en fri och personlig journalistisk genre där utrymme för kreativitet och ett målande 

språk uppmuntras, musikrecensioner i synnerhet.42 För att kunna relatera till dominerande 

kulturella uppfattningar som skildras i dessa texter utifrån texternas roll, funktion, form och 

innehåll är det således en förutsättning att uppsatsen utgår från en etablerad kulturjournalistik 

med en bred målgrupp. Om analysen hade gjorts på mer nischade tidningar med en smalare och 

mindre målgrupp hade den gett ett annat utfall och fått kopplas till den subkultur den befinner 

sig i. Såldes ser jag dessa fyra texter som ett bra underlag för att ge en intressant utgångspunkt 

för att ha möjlighet att diskutera dess roll, funktion, form och innehåll i ett större sammanhang 

där läsarnas åsikt blir påverkad av skribenternas recension. 

 

Texterna är hämtade från respektive tidnings kulturdel. DN:s recension är skriven av deras 

musikkritiker Johanna Paulsen som på 602 ord ger sin åsikt om albumet Naturkraft43, SvD:s 

kritiker ger sin syn på albumet med 471 ord44. Den tredje texten är på 388 ord och är skriven 

av Expressens skribent Annah Björk45 och den fjärde texten är hämtad från Aftonbladet där 

                                                
42 Se bla. (2016), DN Kultur, <http://www.dn.se/kultur-noje/musik/>hämtad 2016-05-06. 
43 Johanna Paulsen, ”Silvana Imam:’Naturkraft’”, Dagens Nyheter, 2016-03-22, <http://www.dn.se/kultur-
noje/skivrecensioner/silvana-imam-naturkraft/> hämtad 2016-05-18. 
44 Lars Loven, ”Silvan Imams genidrag på ’Naturkraft’”, Svenska Dagbladet, 2016-03-25, 
<http://www.svd.se/silvana-imams-genidrag-pa-naturkraft/om/musikveckan-med-svd>, hämtad 2016-04-07. 
45 Annah Björk, ”Recension: Silvana Imams ’Naturkraft’ en modern klassiker”, Expressen, 2016-03-25, 
<http://bloggar.expressen.se/andersnunstedt/2016/03/25/recension-silvana-imam/>, hämtad: 2016-05-18. 
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Markus Larsson skildrar sin uppfattning av Naturkraft med 402 ord46. Hädanefter kommer 

uppsatsen att referera till recensionerna som bilagorna DN, SvD, Expressen och Aftonbladet. 

 

En av de största utmaningarna för musikkritiker idag är att de har ett begränsat utrymme att 

recensera på. En sökning på internet av recensioner gjorda på albumet Naturkraft gav totalt 16 

stycken där musikbranschrelaterade tidningar, livsstilstidningar och dagspress fanns med. Det 

kan tyckas att tidningar relaterade till musikbranschen skulle kunna ge en mer rättvis bild åt 

Imams musikaliska kvalitéer men då det inte är vad uppsatsen undersöker valdes dessa bort. 

När det kommer till livsstilstidningar och dagspress förutom de som tagits med i studien 

ursäktade textförfattarna sig i regel oftare än inte om deras bristande kunskaper i musikgenren. 

Således menar jag att de valda texterna för studien har skrivits av musikkritiker med tillräcklig 

mycket kunskap om musikgenren men att de även är tillräckligt allmänna för inte ingå i någon 

specifik subkultur och passar för att läsas av en bred målgrupp. 

 

I uppsatsens analytiska del kommer materialet att diskuteras utifrån funktion, form och innehåll. 

Det teoretiska ramverket kommer att appliceras på texterna för att ge en fördjupad förståelse 

till texterna retoriska resurser i syfte att bringa nya insikter om vad musikrecensioner av denna 

typ har för betydelse i ett större sammanhang. 

6.	Bakgrund	

Recensioner som en journalistisk genre har spår ända tillbaka till 1700-talet där Olof Bergklint 

(1733 – 1805), kallas för Sveriges förste recensent, för första gången utförde på systematiskt 

sätt offentlig kritik på ett litterärt verk. Det här gav upphov till en strid i den litterära världen 

där Olof Bergklint menade att ge ut ett litterärt verk är frivilligt och avsett för en publik som 

därav ska det kunna granskas kritiskt. Till detta tillade han att publiken vill ha besked om ett 

verks kvalité och att kritikerns omdöme också ska kunna granskas.  

 

Under samma tid som Olof Bergklint levde fanns det en annan känd kritiker, Johan Henric 

Kellgren. Efter att Kellgren kritiserat författaren Thomas Thorilds verk hamnade de i en 

konflikt. Thorild var upprörd över Kellgrens kritik då han ansåg att man inte kan kritisera ens 

verk hur som. Genom historien finns det delade meningar huruvida recensioner skulle signeras 

eller ej. Påtryckningar från publicister, vars intresse var att höja journalisters anseende och de 

                                                
46 Markus Larsson, ”Unik intensitet, Silvana Imam”, Aftonbladet, 2016-03-25, 
<http://bloggar.aftonbladet.se/musikbloggen/2016/03/unik-intensitet-silvana-imam/>, hämtad 2016-05-18. 
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som blev kritiserade menade att kritikerna skulle stå till svars gjorde att en yrkeskategori som 

kritiker växte fram. Nordenson fortsätter och skriver att med den växande kritikerkåren gav 

också dagspressen utrymme till en egen kulturdel i tidningarna där recensioner av vitt skilda 

kulturområden samsas bredvid varandra. Då var läsarkretsen för recensenter relativt homogen. 

Nu är en av de stora utmaningarna för en skribent i dagspressen den heterogena publiken. Det 

vill säga att de skriver för flera delpubliker med olika referensramar och erfarenheter. 47  

 

De texter som studeras utövar kritik på ett album som ingår i musikgenren hiphop och rap. 

Hiphop och rap är en kultur och musikstil som återfinns globalt och en gemensam nämnare för 

genres utövare är hur dennes musik präglas av den sociala situation som denne vistas i. Rap 

som musikalisk genre kännetecknas av ett rytmiskt berättande där man inte bara kämpar mot 

maktförhållandena i samhället utan också att man vill ta tillbaka kontrollen, revanschismen.48 

Musiken vars texter bärs fram på ett beat som med sitt uttryck och attityd ger ett starkt 

inflytande på lyssnaren. 

 

Albumet Naturkraft är skapat av artisten Silvana Imam och släpptes våren 2016. Hon är en 

svensk kvinnlig rappare som med rötter i Litauen och Syrien tillhör den andra generationen 

invandrare i Sverige. Silvana Imam representerar en ny generation av svensk hiphop och rap 

och slog igenom som artist under den senare delen av 2013. Det var under en protest där ca 20 

000 personer slutit upp mot att en fredlig demonstration blivit attackerad av beväpnade nazister 

någon vecka tidigare. Hon fick agera stand-in för en kollega på hiphopkollektivet Respect My 

Hustle (RMH)49 som blivit sjuk. På scen, iklädd en jacka med ett överkryssat SD på ryggen 

rappade Imam om att göra motstånd mot rasismen och förtryck. Detta fick stor viral spridning 

på högerextrema internetsajter som ledde till att Imam tvingades fly tillfälligt till en stuga i 

skogen. Medan hon befann sig där startades kampanjen #JagÄrSilvana där hon höjdes upp till 

en politisk fixstjärna.50 

 

Att skriva en recension är en form av maktutövande och ett kritiskt sådant. Den som arbetar 

med musikkritik genomgår en djup personlig handling där recensenten förmedlar sina intryck 

                                                
47 Nordenson (2008), s. 182-188. 
48 Sheila Whiteley, Andy Bennet & Stan Hawkins (red.) (2004), Music, Space and Place: Popular Music and 
Cultural Identity, Hants, Ashgate Publishing Limited, s.9f. 
49 RMH, <http://www.rmhsweden.com>, hämtad 2016-05-19. 
50 Matilda Gustavsson, ”Silvana Imam vill ha kul istället”, Dagens Nyheter, 2016-03-05, 
<http://www.dn.se/kultur-noje/silvana-imam-vill-ha-kul-istallet/>, hämtad 2016-04-07. 



 18 

och upplevelse. Musikgenren hiphop är starkt samhällsförankrad där självhävdelsebehov och 

revanschism är tydligt framträdande. Recensioner i denna genre har en ton och typ av språk 

som är estetiskt tilltalande. Om texterna på låtarna säger något om samhällets välmående bör 

recensioner av denna typ av musik också göra det.  

7.	Analys	och	resultatredovisning	

Den retoriska handling som studeras i denna uppsats är fyra stycken musikrecensioner 

författade av skribenter på några av Sveriges största tidningar. För att följa Bitzer teori om den 

retoriska situationen är den omständighet som inbjuder till en retorisk handling Silvana Imams 

album Naturkraft. Utifrån vad Nordensson menar med en recension har recensenten en 

möjlighet att värdera albumet. Recensenterna får en möjlighet att övertyga läsarna om huruvida 

albumet är bra, dåligt eller någonting mitt i mellan. Detta ses som skribentens primära uppgift 

och funktion. I denna uppsats har jag valt att applicera ett retorikteoretiskt ramverk för att 

fördjupa mig i och upptäcka om dessa texter har fler meningar än bara en värdering av ett 

musikalbum. I detta kapitel presenteras resultatet av min analys som gjorts utifrån den 

frågeställning som konstruerats och presenterats i de inledande delarna av uppsatsen. Resultatet 

kommer att presenteras utifrån funktion, form och innehåll där även texternas disposition har 

avhandlats. 

 

7.1	Situtionsanalys	

Olof Bergklints mening om att ett konstverk avsett för publik också är ett föremål för att 

granskas kritiskt och att människor vänder sig till recensioner för att få reda på om verket är bra 

eller inte bestämmer den aktuella retoriska situationen. Med hjälp av Bitzers teori om den 

retoriska situationen har de fyra texternas situation kartlagts för att analysera texterna och dess 

tillhörande funktioner i olika perspektiv. 

 

Bitzer menar att en retorisk handling är ett svar på en retorisk situation där talaren är styrd av 

dess situation och tillhörande villkor. Den retoriska handlingen som utförs som svar på den 

aktuella retoriska situationen är de recensioner som görs på Silvana Imams album Naturkraft. 

De fyra tidningarna DN, SvD, Aftonbladet och Expressen utför alla musikkritik i 

recensionsform på albumet Naturkraft. Således innebär det att de har en tvingande 

omständighet att lösa med hjälp av retorik som påminner om varandra. Detta medför dock inte 
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att skribenternas förutsättningar för att lösa den tvingande omständighet som inbjuder till en 

retorisk handling ser ut på samma sätt.  

 

Inledningsvis, DN och SvD är två tidningar som i studien klassas som dagstidningar. Detta är 

tidningar som ofta levereras till de svenska hushållen tidig morgon och är kända för att ha mer 

av ett innehållsrikt nyhetsvärde. Tidningarna Aftonbladet och Expressen klassas i 

sammanhanget som kvällspress. Det vill säga de tidningar som faller under kategorin 

skvallerpress och skriver mer än gärna om överdrivna kändisskandaler och dylikt. Ett 

kännetecken för denna typ av tidningar är deras uppseendeväckande rubriker och tolkande av 

nyheter. Denna klassificering av tidningar är tänkt att tydliggöra den distinktion som finns hos 

de publiker som musikkritikerna skriver för. Jag vill göra dig som läsare uppmärksam på hur 

det kan spela in för hur skribenterna väljer att utforma sina texter. I min mening har Expressen 

och Aftonbladet ett mer laddat språk än DN och SvD i de texter som har studerats. De använder 

sig oftare av superlativ och överdrivna formuleringar som är ett resultat av hur skribenterna har 

identifierat sin publik. Att kvällstidningarna har ett mer laddat språk än dagstidningarna tyder 

på att kvällspressens läsare är mer accepterande till texter som är mer utmanande och tar ut 

svängarna. Det laddade språket tar sig bland annat i uttryck på så sätt att artistens textrader och 

formuleringar i albumets spår lyser mer igenom hos kvällspressen recensioner än hos 

dagspressens. 

 

Publikidentifikation är essentiellt i en retorisk situation där recensenten behöver ha kunskap om 

den publik som den skriver för. Stycket ovan har fastställt den generella publiken för dags- och 

kvällspress. I detta stycke görs en snävare precisering av den aktuella retoriska publiken. Den 

retoriska publiken utgörs av tidningens läsare som är intresserade av hiphop, rap, svensk musik, 

allmänt om populärkultur och de som är intresserade av Silvana Imam som person och artist. 

Silvana Imam har senaste åren skapat ett eko runt omkring sig och klär sig ofta i rollen som 

talesperson för bland annat feminism, rasism och förtryckta grupper i samhället. Detta medför 

att hon med sin musik som är politisk agiterande och har en liberal världsåskådning når en 

väldigt bred publik. Det bör således innebära att en bred publik aktivt söker efter nyheter och 

publiceringar om artisten och hennes musik. 

 

Även om recensioner uppmuntras att vara kreativa och använda ett målande språk behöver de 

i viss mån ta hänsyn till de riktlinjer som finns på respektive tidningsredaktion. Det vill säga att 

tidningen styr hur recensionen tar sig i uttryck. Vilket således påverkar de retoriska villkor som 
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sätter ramar för den retoriska situationen. Ett av de mest identifierbara retoriska villkoren för 

situationen är klassificeringen av dags- och kvällspress som av ovanstående skäl naturligt 

föreskriver recensenternas olika språkbruk och stil. DN och SvD använder ett mer neutralt språk 

som märks på formuleringar som ”Det personliga är politiskt och samhällskritiken har 

fortfarande en given plats”51 & ”på hennes förra skiva ’Rekviem’ fanns ett liknande anslag”52. 

Expressen och Aftonbladet har ett mer laddat språk och spinner vidare på Imams budskap i sin 

musik. Detta visar sig exempelvis så som skribenten för Expressen skriver ”När Silvana Imam 

kallar sig själv för en naturkraft är hon inte så illa ute.”53 eller hur Expressens recensent 

uttrycker sin glädje över artistens unika intensitet i sin rubriksättning. Även formulering ”Men 

just nu låter ingen annan svensk artist som Silvana Imam”54 bekräftar denna observation.  

 

Textmassan för texterna skiljer sig något. DN har mest ord i sin recensioner på ca 602 ord och 

Aftonbladet har 403 ord. Det medför att DN:s skribent bland annat ges mer plats åt att diskutera 

artisten bakgrund och relation till olika politiska frågor. Detta finns med i Aftonbladets text 

men i en mindre utsträckning. Detta är ett resultat av att skribenten för DN har tillåtits att skriva 

en längre recension än Aftonbladets vilket således har en påverkan på textens framställning.  

 

7.2	Condits	epideiktiska	funktionspar:	definition	&	förståelse,		att	skapa	och	dela	en	

gemenskap	&	duglighet	&	vältalighet	

För att kunna tolka innehållet behöver vi tillägna oss en förståelse för textens funktion och form. 

Condits epideiktiska funktionspar förser analysen med ett verktyg för att ta fasta på texternas 

funktion som är ett av de två steg som underlättar att tolka ett innehåll. 

 

7.2.1	Definition	&	förståelse		

När något skapar problem eller oklarheter söker en publik efter någon som kan förklara det. 

Det Condit menar med att skribenten får ett tillfälle i den epideiktiska genren att klargöra något 

som är oklart försätter utövaren i en maktroll. Det ger skribenten en möjlighet att påvisa sin 

egen världsåskådning för läsaren.  

 

                                                
51 Se bilaga, DN. 
52 Se bilaga, SvD. 
53 Se bilaga, Expressen. 
54 Se bilaga, Aftonbladet. 
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Det DN:s recensent tar fasta på i recensionen av Naturkraft är hur artisten vill slå sig fri från 

sin status som superhjälte och visa upp vem personen Silvana Imam är. Bland annat belyser 

recensenten hur spår på artistens album visar vilken bakgrund hon har och hur dessa formar 

hennes värderingar. I det sammanhang som ”stark kvinna”55 och ”duktig blatte”56 nämns blir 

Imams frustration över normer och tillskrivelser som samhället ger beroende på vilket kön, 

läggning och bakgrund tydlig. Skribenten tar tillfället i akt att belysa dessa frågor som ofta är 

förekommande i dagens samhällsdiskurser. Att döma av den publik som lyssnar på Imam är det 

många som tillhör den yngre vuxna generationen där de söker en identitet och tillhörighet. Det 

kan tänkas att även den publik skribenten skriver till är något av den samma. Således ges 

skribenten tillfälle att ge sin sin syn på frågorna. Med andra ord är detta ett tillfälle för 

recensenten att förmedla och påverka läsaren med sin världsåskådning. 

 

Likt DN:s skribent tar SvD:s skribent fasta på hur albumet är ämnat att visa nya sidor av artisten 

Silvana Imam. SvD:s recension fokuserar mer på albumets musikaliska kvalitéer och mindre 

på den debatt som hovrar över artisten. I texten hjälper skribenten läsaren genomgående att 

förstå att det som Silvana Imams gör på Naturkraft är genialiskt och normbrytande som bidrar 

till en ny typ av svensk rap. När Silvana Imam nämns i olika sammanhang är det svårt att inte 

associera det med politisk kamp, antirasism och förtrycket av hbtq-rörelsen. Skribenten nämner 

förvisso detta men det lämnas betydligt mer plats åt musiken och albumet. SvD:s recensent 

väljer att beskriva och precisera artisten och hennes musik på albumet Naturkraft med hjälp av 

ett eget vokabulär. Skribenten gör detta med hjälp av formuleringar  som ”avskalad 

ljudmiljö”57, ”rolig, porrig och storhetsvansinnig poesi”58. Beskrivningarna kommenterar både 

ljud och lyrik på albumet i den bemärkelse att de båda kan hänga ihop men även att lyriken 

skulle kunna stå självständigt och ändå skapa mening. Det hjälper publiken att förstå vad man 

kan förvänta sig av de låtar som finns på albumet. Textens drag är ett bevis på att författaren 

till den har kunskap och erfarenhet om musikgenren och motiverar sina åsikter väl. 

 

Expressens rubriksättning för texten ger en väldigt tydlig definition av albumet. Att benämna 

något för en modern klassiker sätter tonen för inställning till resten av texten. Som läsare 

förväntas det då att det kommer en eller flera superlativ för att backa upp en så utmanande 

                                                
55 Se bilaga, DN. 
56 Ibid. 
57 Se bilaga, SvD. 
58 Ibid. 
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rubrik som den Expressens recensent ger. Recensenten skriver bland annat att Silvana Imam är 

ett fenomen och citerar även från ett av spåren på albumet. Även när recensenten förklarar 

albumet som totalt revolutionerande följer det upp den tonsättande rubriken och fortsätter på 

samma spår. Det här medför en förstående funktion där läsaren i mindre skala behöver fundera 

över vem artisten Silvana Imam utan kan fokusera på hennes album Naturkraft. 

 

Skribenten på Aftonbladet hjälper publiken att förstå Naturkraft genom att klargöra att det 

musikaliskt inte finns något som liknar det Imam har skapat. Med beskrivningar som 

”ingenmansland”59, ”här slutar allmän väg”60 och ”GPS-funktionen […] har ingen teckning”61 

målar skribenten upp en bild för läsarna av det okända. Detta görs inte på ett sätt som ter sig 

skrämmande utan det triggar istället en nyfikenhet om att ta reda på mer. Skribenten på 

Aftonbladet uppmärksammar också hur artisten har lyckats med det som andra artister bara 

drömmer om, att gå sin egen väg och lyckas med att översätta det till sin musik. Recensenten 

tillför således en förståelse för läsaren att det här ett album som kräver tålamod och fokus för 

att lyssna på. Det blir tydligt när han bland annat skriver ”Låtarna på ’Naturkraft’ är inga 

klickbeten.” I sammanhanget står det för att albumet inte letar någon bekräftelse från publiken. 

Snarare utmanar den publiken att anstränga sig för hitta de genidrag som är inbäddade i 

musiken. Skribenten visar på en förståelse inför sin publik då denna förlitar sig på att fansen till 

Silvana Imam är en trogen och växande skara där de vill veta mer om henne. 

 

7.2.2	Att	skapa	och	dela	en	gemenskap	

Den andra funktionen är den som berör hur väl recensenten skapar och formar en gemenskap 

för publiken. DN:s recensent inleder med att uppmärksamma en diskussion som finns om 

rapparen. En diskussion där det råder oklarheter om vad som klassas som artistens debutalbum 

eller om det är en uppföljare. Det här blir tydligt när recensenten skriver ”delade meningar […] 

debutalbum eller uppföljare”62. Recensenten ger inget svar till oklarheten men däremot visar 

hon på en gemensam nämnare som publiken har vilket får grupperna att sluta samman. I tiden 

ligger det också att våga tala ut om känslor och visa tecken på att vara en vanlig människa. Ett 

återkommande tema i texten är hur recensenten trycker på att artisten vill göra sig av med den 

superhjälteroll som hon associeras med och istället vara människan Silvana Imam. Recensenten 

                                                
59 Se bilaga, Aftonbladet. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Se bilaga, DN. 
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skapar ytterligare gemensam tillhörighet för publiken när hon väljer att belysa artistens etniska 

tillhörighet. I dagens Sverige är det inte ovanligt med att ha olika etniska tillhörigheter i sin 

familj och ändå klassa sig som svensk. På grund av detta skapar det både en uppslutning bakom 

Silvana Imam som person och även hennes musik som är en förlängning av henne. 

 

SvD recensent väljer att öppna upp för en dialog med publiken i syfte att bilda gemenskap. 

Skribenten återger det när denne skriver att publiken själv får ta ställning åt och fundera över i 

vilken grad av sanning som ligger bakom de spår på skivan som berättar om artistens bakgrund. 

Att själv inte diskutera det och istället tillskriva det ansvaret till läsaren hjälper till att skapa en 

dialog mellan texten och läsare och på så sätt får de dela sina åsikter med likasinnade. SvD:s 

skribent formar också en gemenskap för läsarna genom att ta upp artistens förflutna. Specifikt 

den nyhetshändelse som gjorde henne känd utanför de inre kretsarna i hiphopkulturen. 

Nyhetshändelsen handlar om hur hon agerade substitut för en kollega från hiphopkollektivet 

RMH och rappade på en antirasistisk manifestation som resulterade i ett stort medialt pådrag. 

Denna del av texten som återberättar detta placerar Silvana Imam och hennes musik i ett större 

sammanhang där fler kan relatera till texten än bara de som är intresserade av bedömningen av 

albumet. 

 

För att skapa en gemenskap för sina läsare har den text Expressen publicerat tillägnat ett stort 

utrymme till artistens musik och hur den präglas av artistens bakgrund. Skribenten tar fasta på 

de diskurser som finns i samhället idag om feminism, rasism och hbtq. Vidare kungör 

skribenten Imams relation till dessa för att på sätt visa vart samhället är på väg. Det befästs 

bland annat när skribenten yttrar sig om att Silvana Imam själv är homosexuell, representerar 

andra generations invandrare med föräldrar från olika länder och att hon är en frontfigur för 

kampen om kvinnors lika rätt i samhället.  

 

Ett annat stilistiskt drag som Expressen skribenten använder sig av är den myt som ofta ter sig 

återkomma när det kommer till artister och konstnärer. Hur de haft en stökig uppväxt, känt sig 

vilse och när de hittar utlopp för sin frustration, blommar de ut och tar världen med storm. Att 

döma av texten är Silvana Imam inget undantag utan hon har tagit en liknande väg till toppen. 

Det här formar och skapar en gemenskap hos publiken på så sätt att de är bekanta med den här 

typen av fenomen och det är enkelt att se kopplingar till andra stora artister narrativ som Imams 

historia påminner om. Det vill säga att de påminner om varandra i en mer konceptuell 

bemärkelse än innehåll. Temat familj är också en central punkt i Expressens recension. Både 
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den biologiska familjen benämns och hennes hiphopkollektiv RMH, där flera aktuella svenska 

hiphopartister ingår. Familj är ett laddat ord som betyder olika beroende på vem du frågar men 

den har oftast en kärnbetydelse som kännetecknas av kärlek, stöd och acceptans. En form av 

fördomsfrihet där varje medlem får utrymme att vara den man är utan att det är något 

kontroversiellt. Säkerligen är det inte så i alla familjer och jag är medveten om att det är en 

försköning av verkligheten men det är likväl ett ideal som eftersträvas. 

 

Aftonbladets recensent väljer att gå en annan väg än DN, SvD och Expressen för att forma en 

gemenskap. Skribenten tar fasta på hur musiken på olika sätt är den gemensamma nämnaren 

för publiken. Detta gör han än mer än SvD och DN. Genom att nämna välbekanta namn på 

hiphopscenen som också är kända utanför hiphopkulturen visar skribenten förståelse för att 

läsarna utgör en bred grupp och är i behov av enkla paralleller. Det för att sluta upp som en 

enhetlig publik. Med enkla paralleller syftar jag till sådant som ligger färskt i minnet och är lätt 

att ta till sig. Likt SvD:s recensent visar skribenten på Aftonbladet förståelse för vem som är 

läsaren för denna recension när han väljer att citera från en annan intervju där Imam utrycker 

sin åsikt om den tuffa fördomsfulla miljö som finns i skolans värld. För den breda publiken är 

detta en välkänd problematik som är en återkommande fråga i debatter inom den svenska 

skolmiljön. Det vill säga de fördomar och den mobbning som finns i skolans värld ifall du på 

ett eller annat sätt inte faller in under normen. 

 

7.2.3	Duglighet	&	vältalighet	

För att fylla den tredje funktionen av det som Condit menar ska finnas med i ett retorisk yttrande 

i den epideiktiska genren ska skribenten visa på sin duglighet, att vara värdig nog att utöva 

musikkritik. Ett enkelt och effektivt sätt att gå tillväga för att göra det är att visa sig påläst och 

insatt i ämnet. Det visar DN:s recensenten prov på genom att bland annat dra kopplingar till 

andra artister som Kanye West, visa på artistens bakgrund och tidigare verk. Likväl som att 

vara påläst på området visar skribenten på duglighet i sammanhanget genom att ge relevant 

konstruktiv kritik som till exempel med ”svagheterna mer framträdande […] sakna det 

omedelbara”63. Precis som Nordensson menar med att för att kunna motivera sin tolkning och 

värdering blir den mer berättigad om man som skribent visar på hur det skulle kunna vara på 

ett annat sätt. Till den tredje funktionen i den epideiktiska genren tillhör även det att som 

skribent att försköna publikens vardag. Denna funktion menar Condit ger skribenten tillfälle 

                                                
63 Se bilaga, DN. 
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för att vara kreativ och egga läsaren. Recensenten visar vid flera tillfällen prov på hur hon 

kreativt återger både rapparen Imams talang och hennes albumet Naturkraft. Frasen ”fuktig 

sängkammarap”64 speglar hur Silvana Imam har en förmåga att skapa en stämning i sina texter 

som ger kopplingar till njutning och intima relationer. Som läsare dras en med och associationer 

till vad en fuktig sängkammare kan innebära skapas. Texten som helhet ger en känsla av att du 

som läsare vill vara lika duktig på att skriva texter som Silvana Imam. Formuleringar som 

”Imams säreget släpiga spoken word-rap bygger på en osviklig språkkänsla,”65 och ”välgörande 

förmåga att utmana den svenska hiphopnormen musikaliskt.”66 är bevis för det. Detta medför 

att en själv fylls av en önskan att vara normbrytande och modig nog att uttrycka sig så som 

Silvana Imam gör. 

 

För att bygga vidare på det spår om den tredje funktionen för den epideiktiska genren visar 

skribenten för SvD:s räkning sin duglighet och vältalighet på flera olika sätt.  Skribenten visar 

på kunskap om musikgenren hiphop med formuleringar som ”revanschismen (som dessutom är 

en genretypisk ingrediens)”67 och ”megalomana68 (även den genretypisk)”69. Med parenteserna 

hjälper skribenten läsaren att orientera sig i artistens album samtidigt som denne får tillfälle att 

visa sin vältalighet och kunskap i genren. Likt hur DN:s skribenten ger konstruktiv kritik tar 

SvD:s skribent det än längre och uppmärksammar hur Imam är medveten om sin svaghet när 

det kommer till flytet i sin musik. Skribenten visar upp en retsam Imam som istället för att 

försöka skapa ett förväntat flyt i sin musik drar ner på tempot ytterligare och får ljudbilden att 

låta avsiktligt hackigt. Som läsare är det svårt att inte känna avund och en önskan att man själv 

var i hennes skor. Detta kännetecknas som ett stilistiskt retorisk drag som förskönar världen 

och lyckas rycka med läsaren och gör den närvarande. 

 

Likt SvD:s skribent behöver inte Expressens recensent förlita sig på liknelser med andra artister 

för att beskriva artistens album. Det talar för att skribenten är duglig nog, att denne har 

kunskapen att beskriva artistens verk med egna ord utifrån sin egen förmåga. Att likna en artist 

med en annan är enkelt och effektivt. Dock, att lyckas utan att göra det är mer effektivt och 

ingjuter en känsla av att texten blir mer autentisk. Skribenten leker med albumets titel när hon 

                                                
64 Se bilaga, DN. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Se bilaga, SvD. 
68 [Megalomana = storhetsvansinne], Nationalencyklopedin, megalomani, 
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/megalomani>, hämtad 2016-05-02. 
69 Se bilaga, SvD. 
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beskriver albumet vilket är intressant då världen idag präglas av att naturen gör uppror mot vårt 

missbruk av den. När man funderar över texten i det perspektivet får den helt plötsligt flera 

dimensioner som tillför ytterligare bevis på varför Silvana Imam blir så uppskattad av så många. 

Silvana Imam vill bland annat att vi sluter samman och hjälper varandra istället för att exkludera 

och stänga in oss i våra hem när det är tydligt att många har det mycket sämre beroende på olika 

faktorer. Skribenten menar att med albumet Naturkraft för artisten den svenska musiken in i en 

spännande framtid. Det recensionen saknar är någon form av kritik som inte hyllar artistens 

album. De andra tre recensionerna har på ett eller annat sätt påpekat att Silvana Imam säregna 

musik varit för mycket men skribenten på Expressen hyllar artisten och albumet från första till 

sista ordet. Detta medför således att tolkningen och värdering av albumet uppfattas som mindre 

motiverad än om textförfattaren hade visat på hur det skulle ha kunnat var på ett annat sätt. Som 

läsare undrar en om det finns andra aspekter som påverkar detta och att skribenten inte har 

kunskap nog att utöva musikkritik.  

 

Skribenten på Aftonbladet är medveten om att publiken är bred och därav undviker han ord och 

begrepp typiska för musikgenren såsom SvD:s skribent gör. Istället målar han upp bilder för att 

beskriva albumet. Bilder som är ämnade att vara passande för en bredare publik. Exempelvis 

liknar skribenten musiken vid ”elektronisk taggtråd”70 och ”avslitna högspänningsledningar”71 

som när man lyssnar på albumet är väldigt väl fungerande liknelser av spåren på albumet. Det 

vill säga att skribenten visar på välvilja gentemot publiken och väljer ett passande språk utifrån 

tänkt publik. Det SvD:s recensent menar med att revanschismen är genretypisk lyckas 

Aftonbladets recensent beskriva med tre enkla ord, ”mod, självförtroende och revanschlusta”72. 

Detta medför att fler kan ta del av Imams musik utan att framstå som för självsäker. I retoriken 

visar sig vältalighet på olika sätt och i det här fallet uppskattas enkelhet då läsaren får lättare att 

ta till sig den bild som skribenten målar upp av albumet Naturkraft.  

 

7.2.4	Sammanfattning:	funktion	

Imams nya album hamnar i bakgrunden och istället riktas fokus på politiska frågor och Imams 

relation till dessa. Skribenterna påvisar denna världsbild i olika stort omfång men det är ett 

återkommande inslag i texterna. Självklart bedöms albumets musikaliska kvalitéer men de 

kommer i skymundan för den debatt som skapats runt omkring Silvana Imam.  

                                                
70 Se bilaga, Aftonbladet. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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Texterna starkaste ansats för att forma en gemenskap hos läsarna är att använda musiken som 

en gemensam nämnare. Musiken är en självutnämnd gemensam nämnare hos läsaren men 

skribenter använder också andra inslag i texten för att samla publiken under samma tak. Imams 

etniska tillhörighet, den händelse som blev startskottet för hennes karriär och den myt om den 

plågade konstnärssjälen länkar samman grupperna som utgör läsarna av texten och skapar en 

gemensam framtidssyn. 

 

Skribenterna bevisar sin duglighet och vältalighet på olika sätt. Genom att likna albumet med 

andra artisters musik, använda typiska begrepp som återfinns i musikgenren rap och motivera 

sin värdering väl. Genom att kungöra hur Imam kunde ha förbättrat sin ljudbild visar sig 

skribenterna dugliga nog att recensera. För att skildra albumet på ett kreativt sätt utmärker sig 

Expressens text mer än de andra då den leker med albumets låttexter och titel. Således blir 

texten mer underhållande och medryckande än de andra som inte gör det i lika stor utsträckning. 

 

7.3	Form	

Formen för ett retoriskt yttrande är menat att uppfattas på det sätt som innehållet är 

symboliserat. Det är essentiellt att i en genreanalys studera texters form i syfte att bekanta sig 

och upptäcka dess innehåll. I detta kapitel studeras texternas form utifrån hur de förhåller sig 

till rekommendationen för hur en recension bör vara utformad. Även det språk och stil som 

recensenterna använder i sitt författande kommer att analyseras i detta kapitel. 

  

7.3.1	Disposition	

Nordensson menar att en recension bör innehålla ett starkt anslag, identifikation, en handling, 

recensentens tolkning och värdering samt ett tydligt slut. Således sätter det upp ett ramverk för 

hur en recension bör se ut och är något som en recensent behöver förhålla sig till i sitt författande 

av texter. Med detta avsnitt vill jag visa på hur rekommendationerna för en recensions 

disposition blir ett retoriskt villkor för texterna i en retorisk situation. Här nedan följer en 

genomgång av hur en recensions delar visar sig i de texter som har studerats. 

 

De fyra texterna har alla ett starkt anslag, vilket i sammanhanget innebär rubriksättning och det 

inledande stycket av texten. Tidningarna DN och SvD använder en något svagare rubriksättning 

än vad Expressen och Aftonbladet gör. DN och SvD följer upp sin mer neutrala rubriksättning 
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med en stark ingress. Tydligt för  texterna är att skribenterna har identifierat delar på albumet 

som de fattat ett tycke för och det råder en enhetlighet om att Silvana Imams språkkänsla är det 

som gör albumet till vad det är 

 

Likt hur Nordenson skriver att de flesta recensioner har en mindre informationsruta för att tala 

om vad det är som recenseras har DN, SvD, Expressen och Aftonbladet gjort likadant. 

Recensionernas rutor förser läsaren med basfakta där artistnamn, musikgenre och musikbolag 

finns med. Att utforma den identifierande delen av en recension på detta sätt sparar plats och 

förser läsaren med nödvändig information. Dessa små rutor är placerade innan texten men efter 

rubriken tillsamman med en femgradig betygsskala. 

 

Nordensons förslag om att en handling bör vara med i en recension refererar till hur skribenterna 

med sina texter återberättar det som recenseras. Det råder ingen tvekan om att skribenterna har 

förstått att det är musik i genren hiphop det är frågan om och som det befästs tidigare använder 

DN och SvD ett mindre laddat språk en Aftonbladet och Expressen. Naturligtvis speglas detta 

i hur albumet blir återberättat i recensionerna. Det mest uppenbara är tidningarnas respektive 

rubriksättning där DN:s och SvD:s skribenter inte på samma sätt söker efter uppmärksamhet 

som Expressen och Aftonbladet gör. Detta visas bland annat hur DN och Svd har mer neutrala 

rubriker än Expressen och Aftonbladet. Det mer neutrala språket visar sig på hur SvD:s skribent 

väljer att beskriva Naturkraft som att det visar upp nya sidor av Imam där vi får ta del av hennes 

personliga historia. Texten påvisar att bilden av Silvana är en bild som har dominerats av 

politik, ilska och hbtq men att med detta album tillför hon nya insikter om vem som är Silvana 

Imam. När det kommer till hur Expressen och Aftonbladet använder ett mer laddat språk märks 

när de använder formuleringar som ”sveper hon ned allt i sin väg och skapar en moden 

klassiker”73 eller hur Aftonbladet skriver att Imam lyckas med att översätta sin önskan om att 

gå sin egen väg till den musik hon producerar. 

 

När texternas disposition avhandlas i detta stycke är det också viktigt att fundera på hur 

skribenter väljer att värdera och tolka det som recenseras. Gemensamt för tidningarna är att de 

använder femgradig skala där alla skribenter värderar albumet högt. SvD ger det högsta betyget, 

en femma, och de andra tre tidningarna ger fyra utav fem på betygsskalan. För att backa upp 

sina betyg menar de att Imam med Naturkraft utmanar den svenska hiphopnormen och banar 

                                                
73 Se bilaga, Expressen. 
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ny väg för hur musik kan ta sig uttryck. Exempel på det är så som Aftonbladets skribent väljer 

att beskriva att Imams musik rör sig på outforskad mark. DN tillsammans med de andra 

tidningar menar att Imam med sitt album utmanar den svenska hiphopnormen musikaliskt.  

 

För att på ett enkelt sätt närma sig en analys av det Nordenson menar med tolkning är att fundera 

över hur skribenter framlägger Silvana Imams budskap och syfte med albumet. Detta ger 

således en möjlighet att utforska hur skribenterna till exempel tolkar albumet i förhållande till 

hennes tidigare musik. Det finns en uppdelning i texterna om hur de jämför Imams nya album 

mot hennes tidigare musik. Aftonbladet och SvD väljer att inte göra en jämförelse med hennes 

föregående album. Aftonbladet väljer att ställa Imams musik mot hennes förebilder inom 

hiphop för att ge läsarna en bild av vad de kan förvänta sig för typ av musik på albumet. Det 

ges ingen ytterligare förklaring till vilka förebilderna är förutom deras artistnamn vilket 

motiverar att skribenten utgår från att läsarna sedan tidigare har kännedom om dessa. DN och 

Expressen gör jämförelser med hennes tidigare musik för att på sätt visa hur de tolkar albumet. 

DN:s skribent menar att även om Silvana Imam vill sudda ut bilden som superhjälte visar hon 

upp sidor som är allt annat än svaga på sitt nya album. Hon har enligt skribenten utvecklat sin 

ljudbild där Naturkraft ska uppfattas som mer upptrappad men på samma gång mer avskalad 

än hennes föregående album som istället var mer drömskt och poetiskt. Expressens recensent 

menar att musiken på Naturkraft försätter svensk musik på en ny väg där poesi studsar på beat. 

Återkommande i Expressens recension får läsaren förklarat för sig att Naturkraft  är vågad, 

nytänkande och just det den svenska musikscenen behövde. 

 

Nordenson skriver att förutom ovanstående styckens innehåll ska även en recension ha med ett 

tydligt slut. Det Nordenson menar med ett tydlig slut påminner om de retorikklassiska 

rekommendationerna för vad ett avslut innebär, att få sin publik att minnas och känna.  

 

Expressen och SvD:s avslut har liknande drag där de använder sin egen rubriksättning för att 

avsluta sina texter. Aftonbladet och DN placerar in mer personliga värderingar och 

uppmärksammar olika teman och diskurser som finns i samhället. Expressens recensent 

avslutar sin text som den börjar, att benämna albumet som en modern klassiker. Med de 

avslutande meningar passar skribenten på att sammanfatta albumet med: ”suddar ut gränserna 

mellan agiterande politik och klassiskt hiphophävdelse”74 Denna formulering har en vidare 

                                                
74 Se bilaga, Expressen. 
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innebörd som skapats i texten som helhet och i en sann retoriska anda förmår skribenten 

publiken att att minnas och känna i avslutet av sin text. I texten från SvD tar skribenten fasta på 

Imams medvetna musikaliska drag som leker med melodier, tempo och rytm och fastställer det 

som artistens genidrag på albumet. Aftonbladets recensent har ett annat typ av avslut i sin text 

som kräver mer av läsarna där tidigare handlingarna av artisten får belysa en viktig värdering 

som Imam står för, att stå upp för sig själv. DN:s recensent fokuserar på musikgenren hiphop 

och var Naturkraft kan placeras i relation till den aktuella musikscenen i sitt avslut. Innan sin 

avlutande mening om albumet knyter skribenten an till Sveriges aktuella situation som nation 

och samhälle med hjälp av spår på albumet. Som avslutande ord väljer hon att förkunna hur 

albumet utmanar den svenska hiphopnormen musikaliskt. 

 

7.3.2	Språk	och	stil	

Vi vet med oss sedan tidigare att kulturjournalistik är en fri och personlig journalistisk genre 

där utrymme för kreativitet och ett målande språk uppmuntras, musikrecensioner i synnerhet. 

Det i kombination med den poetiska musikupplevelse som Imam bjuder upp till på sitt nya 

album har reproducerat kreativa och innehållsrika texter av tidningarnas musikkritiker. 

Exempel på kreativa formuleringar är den som Aftonbladet ger för att beskriva musiken på 

albumet, ”det låter som om avslitna högspänningsledningar ligger och sprakar på marken i kallt 

regn.”75 Detta är också denna text vars skribent inte väljer att citera Imams egna rader från sitt 

album. Det ställer högre krav på skribenten som måste leta djupare i sitt ordförråd för att 

motivera sina tolkningar.  

 

I avsnittet som behandlar tidigare forskning presenterades en studie som visar på att 

musikrecensioner har olika stil beroende på kön. Manliga skribenter tenderar att skriva mer 

säkert och med en lägre stilnivå än kvinnor. Kvinnor visar i regel en högre professionell nivå 

och fokuserar mer på verkens tekniska aspekter. DN:s och Expressens musikrecensioner är 

skrivna av kvinnliga musikkritiker och SvD:s samt Aftonbladets av manliga. De två texterna 

som författade av kvinnor fokuserar mer på verkets tekniska aspekter än de två texterna 

författade av män. Detta visar sig genom hur de uppmärksammar på vilket sätt Imam rappar 

och att hennes signifikant hackiga ljudbild och medvetna språkkänsla tillför nya dimensioner 

till svensk musik.  

 

                                                
75 Se bilaga, Aftonbladet. 
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Alla fyra texter utstrålar en säker ton och det är ingen av musikkritikerna som explicit ursäktar 

en okunskap om musikgenren. En möjlig anledning till att texterna har denna självklara ton till 

Silvana Imams album är den att de influeras av hennes träffsäkra rader på albumet. Den 

självklarhet som Imam utstrålar på albumet påverkarna skribenter och således håller de en 

liknande ton i sina texter. Detta blir än mer klart när alla texter utom Aftonbladet väljer att 

flertalet gånger citera rader och formuleringar från albumet. När det kommer till vilken eller 

vilka av texterna som håller en högre respektive lägre professionell nivå på sina texter vill jag 

påstå att det handlar mer om vem som har mer erfarenhet och kunskap om musikgenren. Den 

text som uppfattas som mest överskådlig och avger ett mer professionellt intryck än de andra 

texterna är den från SvD. Skribenten tar hänsyn till att det hos läsarna både finns de med mer 

och de mindre kunskap om rapmusik och dess genredrag. I texten visar det sig med hjälp av 

genretypiska beskrivningar med tillhörande förklaringar i en efterföljande parantes. Samtidigt 

som läsaren får en beskrivning av albumet ges det också en undervisning i genrens typiska drag. 

 

7.3.3	Sammanfattning:	form	

De fyra texterna påminner mycket om varandra, både när det kommer till längd och hur de är 

disponerade. Framförallt är det texternas avslut som skiljer sig där Expressen och SvD har 

liknande upplägg där de använder sin egna rubriksättning för att väva ihop texten i slutet. 

Aftonbladet och DN väver in mer personliga värderingar om aktuella samhällsteman. Språket 

och stilen som finns hos texterna är lätt att till sig. Det är tydligt hur skribenterna har flera 

liknande och återkommande teman när de recenserar Imams album. Det finns flertalet exempel 

på ett kreativt och målande bildspråk där ingen censur råder vad gäller ordval. Det stämmer 

även hur de kvinnliga skribenterna fokuserar mer på albumets tekniska kvalitéer än männen. 

Det ter sig som om det inte finns något samband med hur tonen i texten varierar beroende på 

kön utan hur tonen istället uppfattas beroende på den kunskap och erfarenhet som 

musikkritikern har om musikgenren.  

 

7.4	Innehåll	

För att ha möjlighet att säga något om hur innehållet är symboliserat har formen på texterna 

diskuterats i det föregående avsnittet. Formen analyserades utefter rekommendationer för hur 

en recension bör vara disponerad och under denna process växte tre olika teman fram som var 

återkommande i texterna. Dessa teman kommer att stå för vad vi i retorikens värld menar med 

topos. Topos som bekant är det platser som skribenten har vänt sig till för att samla stoff till sin 
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text. Dessa topos representerar det som innehållet symboliserar och förser analysen med en 

djupare mening till denna typ av texts påverkan och betydelse i ett större sammanhang. Det 

innehållet symboliserar är tänkt att förklara hur texterna reproducerar olika samhällsmönster. 

Vilket är ett resultat av det inflytande rapmusikens budskap och aktuella samhällsdiskurser har 

på recensenten. 

 

7.4.1	Nordiskt	vemod	som	topos	

Recensioner av Imams album tar upp något som de kallar för ett nordiskt vemod. Det nordiska 

vemod som de beskriver kan kopplas till de oroligheter som finns i dagens Europa. Ett 

orosmoment i Europa hur de grupper som lever under flykt och söker en trygghet i andra länder 

påverkar de skandinaviska länderna på olika sätt. Imam har själv gjort sig till en talesperson för 

olika minoritetsgrupper i Sverige vilket återspeglas i hennes musik. DN:s skribent skriver att 

Imam ser och ger en annan berättelse om dagens Sverige. Det är tydligt hur Imam med sitt 

artisteri och musik vill uppmärksamma och förändra dagens Sverige och göra det mer 

accepterande oavsett bakgrund såsom härkomst, sexuell läggning eller kön. Texternas 

användning av denna typ av topos bekräftar Rieger, Roosvall och Widholms slutsats om att 

kulturjournalistiken är delaktig i den roll dagspressen har i skapandet av allmänhetens 

samhällsbild. Det skulle kunna tänkas att texterna förser läsaren med oväntade och 

mångkulturella perspektiv att tänka utifrån om till exempel de oroligheter som finns runt om i 

Europa för tillfället. 

 

7.4.2	Familj	som	topos	

Familj är ett av de tre återkommande temana i texterna som har studerats. I de kontexter familj 

som begrepp nämns ger skribenten en vidgad betydelse av ordet. Under arbetet med materialet 

har minst två betydelser av ordet familj identifierats. Dels beskriver de Imams egna biologiska 

familj som fastän den innefattar olika etniska tillhörigheter håller ihop som en och dels skriver 

de om Imams andra familj hiphopkollektivet RMH som stöttar och backar henne i sitt artisteri. 

Texterna belyser hur albumet är en 14 spår lång självbiografi där den biologiska familjen är 

delaktig och medverkar på de olika spåren som finns på albumet. Hennes mamma och pappa 

har på sina egna språk läst in texter på albumet och låten ”Simone” är en kärleksförklaring till 

hennes systerdotter. 
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Imams andra familj, hiphopkollektivet RMH, gör flera gästframträdande på albumet. Detta 

tillför energi och dynamik till musiken. Jämför låtarna ”Varma Gator” och ”Power ranger” och 

med ”Hon va” där skillnaden är tydlig. Förutom att det tillför energi och dynamik till den 

musikupplevelse som Imam ger på albumet sänder det också ett budskap att det inte bara är en 

person som är bakom skapandet av en artist. Silvana Imam som artist har flera beståndsdelar 

där familj, vänner, flickvän och kollegor hjälper till att skapa det som artisten Silvana Imam är 

och består av. 

 

7.4.3	Autencitet	som	topos	

För att beskriva texterna innehåll vill jag använda ordet autentisk som topos. Anderson för en 

diskussion i sin studie om hur en som rappare anser att det är viktig att uppfattas som äkta. En 

förklarlig anledning till den uppskattning som visas gentemot Imam är den att hon framkommer 

som autentisk mot sig själv. Texterna pekar på att Imam lyckats behålla en genuinitet på 

albumet och inte sålt sig till den kommersiella musiken vilket belyser det resonemang Anderson 

driver i studie om ”äkthet”.76 SvD:s skribent skriver att hon fick sitt genombrott på en 

manifestation och den mediala bilden av Imam är hur hon kämpar mot patriarkatets övertag och 

det förtryck som htbq-rörelsen behöver utstå. På albumet gömmer hon sig inte bakom någon 

eller något utan som den självbiografi albumet är spelar hon ut alla sina kort. Anledning till att 

Imam fått ett så stort genomslag och det som skribenter är mest överens om är hur hon med sin 

musik trycker på knappar som ingen vågar trycka på och rappar om det som ingen vågar yttra 

sig om. På samma gång som hon gör det tar hon ingen notis om kritiker utan fortsätter vara sitt 

egna jag i många olika skepnader. Expressens skribent återger det som ”Hon har sedan länge 

slutat bry sig om att passa in”77 och när DN:s skribent skriver ”Självhävdelsebehovet blir ett 

mantra.”78 känns Imam ödmjuk och sympatisk och hennes texter fortfarande rättfärdiga utan att 

sticka i ögonen på folk. Imam döljer inget på albumet Naturkraft utan hon förser lyssnarna med 

nya sidor av sig själv vilket tas emot med öppna armar. Imam framstår som autentisk både i 

hennes musik och de musikrecensioner som ligger till grund för denna studie. 

 

7.4.4	Sammanfattning:	innehåll	

Innehållet i texterna symboliseras i tre återkommande topos: nordiskt vemod, familj och 

autencitet. Det nordiska vemodet kan kopplas till de oroligheter som råder i Europa för tillfället 

                                                
76 Anderson (2005), s. 44. 
77 Se bilaga, Expressen. 
78 Se bilaga, DN. 
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och identifikationen av detta topos pekar mot att kulturjournalistik har ett inflytande på 

dagspressens skapande av vår samhällsbild. Betydelsen av familj har i detta sammanhang 

tillskrivits två betydelser där ena står för den trygghet den biologiska familjen förser den 

enskilda individen med. Den andra betydelsen ger en mening till att benämna sina kollegor som 

sin familj där dessa individer agerar mer eller mindre utefter de devisen som en biologisk familj 

gör. Autencitet som topos symboliserar hur det i hiphopkulturen och rapmusiken är viktigt att 

uppfattas som autentisk och sann mot sig själv. Det ter sig som om Imam inte har fallit för det 

kommersiella. Texterna ger sken av att hon producerar musik på sitt sätt utan att släppa efter 

för hur andra vill att hon ska låta för att passa en större publik. Detta verkar ha spridit sig vidare 

förbi subkulturen hiphop och in i mer allmänna musikaliska sammanhang och fortfarande 

inneha en positiv effekt. 

8.	Diskussion	

Musikrecensioners mest uppenbara funktion är att förhålla sig till den konstnärliga kvalitén av 

ett estetiskt verk. Studien har ämnat att se bortom denna funktion och analyserat fyra 

recensioner av Silvan Imams album Naturkraft från DN, SvD, Expressen och Aftonbladet. 

Utifrån en uppsättning frågor där texternas funktion, form och innehåll studerats med hjälp av 

ett teoretiskt ramverk har jag sökt efter hur symboler och mönster som reproducerar vår 

samhällsbild.  

 

Recensenten utför en form av språklig maktutövning när den ägnar sig åt musikkritik och det 

resulterar i orsaker och konsekvenser som kan kopplas till skapandet av konstruktioner i 

texterna. Studiet av texternas funktion och form har lett till en djupare förståelse om deras 

innehåll. Condits tre funktionspar har lett till insikterna att förutom att texterna förhåller sig till 

den musikaliska kvalitén av verket skildras även Imams musik och person mot hennes politiska 

status. Majoriteten av texten belyser debatten om Silvana Imams relation till politiska frågor, 

sexuella läggning och hur hon utstrålar äkthet. Texterna använder musiken som en självklar 

gemensam nämnare för att skapa och dela en gemenskap. Det finns även andra inslag i texten 

som jag tolkar har en samlande effekt på publiken. Dessa är Imams delade etniska tillhörighet, 

myten om den plågade konstnärssjälen och den händelse som fick hennes musikaliska karriär 

att ta fart. Den samlande effekten uppnås i kombinationen av dessa inslag tillsammans med 

rapmusiken genretypiska drag. Det genretypiska drag som har effekten att att sluta samman 

grupper även då dess individer är originella och olika. Jag menar att textens samlande funktion 

består dels av musiken och dels av debatten kring Imam som gemensamma nämner hos läsarna. 
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Den samlande effekten förstärks av rapmusikens genretypiska drag som utstrålar en öppenhet 

för originalitet.  

 

Texterna visar prov på olika nivåer av musikkritikernas kunskaper inom musikgenre hiphop 

och rap. De råder en enhetlighet i texterna om att albumet är uppskattat och förser svenska 

musikscenen med nya dimensioner. Tre av texterna ger indikationer på att författarna till dessa 

är mer bekväma att utöva musikkritik i denna musikgenre då de efterlyser inslag som de saknar 

i Imams ljudbild. En motivering som visar på förståelse om den musikskapande processen ger 

mer tyngd till skribentens tolkning.  

 

Kulturjournalistiken är en fri journalistisk genre där kreativitet och ett målande språk 

uppmuntras. För att skildra albumet på ett kreativt sätt utmärker sig Expressens text mer än de 

andra då den leker med albumets låttexter och titel. Således blir texten mer underhållande och 

medryckande än de andra som gör detta i en mindre utsträckning. 

 

En bestämmande faktor för hur tonen i texterna bestäms beror på den kunskap och erfarenhet 

som musikkritikerna har att recensera i en specifik musikgenre. Med den ton texterna har 

refererar jag till bland annat hur säkert recensenten uttrycker sig när den tolkar och värderar 

Imams album. Anderson påpekar i sin studie att recensioner skrivna av kvinnor fokuserar mer 

på albumets tekniska kvalitéer än männen vilket passar väl in på de recensioner som studerats 

i denna uppsats. De två kvinnliga skribenterna låter albumet musikaliska kvalitéer lysa igenom 

mer än männen vilket kan kopplas till att de kvinnliga musikkritikerna vill lyfta kvinnliga 

musikers kvalitéer för att förändra den bild av jämställdhet som finns i dagens Sverige. Då 

Imam uttalade sig om att hon ville krossa patriarkatet och rappar om kvinnors kvalitéer vill jag 

föreslå att det influerat de kvinnliga kritikerna som i sin tur försöker balansera upp 

nedvärderande attityd i könsdiskursen riktad mot kvinnor i musikbranschen. 

 

Jag noterar att texterna avviker från deras likhet i utförande av avslut där DN:s och Aftonbladets 

texter väver in värderingar av samhällsteman. Syftet för uppsatsen var att studera hur texterna 

reproducerar en viss samhällsbild och det bekräftas i viss mån av detta. Då rapmusik har en 

starkt samhällrelaterad dialog menar jag att detta går att tolka på så sätt att skribenterna influeras 

av Imams budskap i texterna på albumet. 
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Det topos som utmärker sig mest i texterna är autencitet. Autencitet som topos symboliserar 

hur det i hiphopkulturen och rapmusiken är viktigt att uppfattas som autentisk och sann mot sig 

själv. En anledning att Imam och hennes musik sprider sig utanför subkulturen hiphop och in 

mer allmänna musikaliska sammanhang är att hon genomgående uppfattas som helt autentiskt, 

även i sammanhang utanför musiken. Texterna skildrar detta implicit genom bland annat de två 

andra topos som identifierats. Det nordiska vemod som nämns i texterna är ett känsligt 

debatterat område som upprör känslor. Imam ignorerar det och rappar om det som hon uppfattar 

det. Anledningen till att familj som topos förstärker uppfattningen om Imam som autentisk är 

den att familj är ett begrepp som konnoterar mot starka band till individer samt att det signalerar 

en ödmjukhet att inkludera sina familjemedlemmar i skapandet av sin identitet. 

 

Ovanstående diskussion har uttolkats intentionellt och får ses som en biavsikt till recensioners 

huvudsakliga funktion som är att tolka och värdera en musikalisk prestation. Det står dock klart 

att rapmusik med sin starkt samhällsförankrade dialog influerar texternas utformning. Detta 

visar sig genom raparens budskap med sin musik, sitt artisteri och som person. Jag vill påpeka 

att observationerna som gjorts i denna studie är starkt bundna till det valda materialet och är 

kopplat till en specifik musikgenre. Även om dessa texter utgör endast en liten del av de 

musikrecensioner som författas inom kulturjournalistiken pekar de trots allt på att 

kulturjournalistik har en del i den samhällsbild som den dagliga pressen reproducerar. 

9.	Sammanfattning	

Kulturjournalistik har en del i den roll som pressen har i skapandet av vår samhällsbild. Syftet 

med uppsatsen var att undersöka hur musikrecensioner av rapmusik är med och skapar denna 

bild. Studien har undersökt texternas roll utifrån funktion, form och innehåll för att på så sätt 

se hur de reproducerar olika samhällsmönster. 

 

Det är tydligt hur texterna följer en viss typ av disposition och använder ett kreativt och målande 

språk. Condits tre funktionspar har lett till insikterna att förutom att recensionerna förhåller sig 

till den musikaliska kvalitén av verket skildras även Imams musik och person mot hennes 

politiska status. En bestämmande faktor för hur tonen i texterna bestäms beror på den kunskap 

och erfarenhet som musikkritikerna har att recensera i en specifik musikgenre. Texternas 

disposition påminner mycket om varandra, dock avviker de från varandra i sitt avslut där två 

av tidningarna väver in värderingar av samhällsteman.  
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Av de tre topos som identifierats utmärker sig autencitet mest. Den symbolik som är kopplad 

till autencitet pekar mot att en anledning till Imams genomslag utanför subkulturen hiphop är 

den att hon uppfattas som autentisk. Dessa förstärks även indirekt av de två andra topos som 

identifierats vilka är nordiskt vemod och familj. 

 

Rapmusik har en starkt samhällsrelaterad dialog och jag tolkar resultatet av denna studie som 

att skribenterna till de studerade texterna influeras av de budskap Imam har med sin musik på 

Naturkraft. Detta avspeglar sig i texterna utifrån deras funktion, form och innehåll som i sin tur 

är delaktiga i den reproduktion pressen gör i skapandet av vår samhällsbild. 
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Bilagor	
Bilaga	1:	recension	DN	

Bildtext: Det råder delade meningar om huruvida ”Naturkraft” ska betraktas som Silvana 

Imams debutalbum eller som uppföljaren till ”Rekviem” från 2013. Foto: Foto: Anette Nantell 

 

På sitt andra album försöker Silvana Imam fly bilden av sig själv som superhjälte, men 

med hybrisformuleringar från Kanye West är det knappast sin svagare sida hon visar 

upp. 

Hiphop 

 

Silvana Imam 

”Naturkraft”. (Refune/Naturkraft) 

 

Hiphop 

Silvana Imam 

 

”Naturkraft”. (Refune/Naturkraft) 

 

Det råder delade meningar om huruvida ”Naturkraft” ska betraktas som Silvana Imams 

debutalbum eller som uppföljaren till ”Rekviem” från 2013. Då gästrappade hon i Kärrtorp, 

blev en symbol för såväl feministisk som antirasistisk kamp och hamnade mitt i den 

identitetspolitiska hetluften. 

 

Men efter ytterligare två ep-släpp och en orimligt snabb framgång blev superhjälterollen för 

mycket. Imam orkade inte längre leva upp till bilden av en ”stark kvinna” och ”duktig blatte”, 

som hon själv uttryckte det i Söndagsintervjun i P1. 

 

Ändå är det knappast sin svagare sida hon visar upp här. Låtarna på ”Naturkraft” pendlar 

visserligen mellan det politiska och det privata. ”Målar regnbågsfärger över Sverige”, rappar 

hon över en hackig produktion pepprad med oregelbundna beats och kulspruteljud. Att hennes 

liv är ett statement i sig är svårt att komma ifrån, men i ”Hon va” berättar hon också sin egen 
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historia om mobbning, utanförskap, basket och drömmar om revansch. Självhävdelsebehovet 

blir ett mantra. 

På förra skivan utropade hon sig till ”rappens Liberace” och dito van Gogh. Nu går hon rakt på 

sak med hybrisformuleringar i rakt nedstigande led från Kanye West. Samtidigt handlar det 

kanske mer om att den nyligen Grammisbelönade Silvana Imam behöver bevisa dugligheten 

för sig själv och sina närmaste. ”Din dotter blev legend” heter det på ett av spåren och 

”Naturkraft” är kanske mer än något annat ett familjealbum, där både mamma från Litauen och 

pappa från Syrien medverkar på respektive modersmål. 

 

Imams säreget släpiga spoken word-rap bygger på en osviklig språkkänsla, oavsett om det 

handlar om lågintensivt larmande i ”Storm” eller fuktig sängkammarrap i ”Ta av dig”.Johanna 

Paulsson 

 

Låten ”Simone” är en kärleksförklaring till systerdottern, medan flickvännen Beatrice Eli 

backar upp den hyssjade triphopstämningen i ”Shhh”. Lägg därtill den utvidgade familjen med 

folk som Cherrie, Michel Dida och Erik ”Eboi” Lundin från hiphopkollektivet RMH. 

 

Imams säreget släpiga spoken word-rap bygger på en osviklig språkkänsla, oavsett om det 

handlar om lågintensivt larmande i ”Storm” eller fuktig sängkammarrap i ”Ta av dig”. 

  

Om albumet ”Rekviem” var drömskt, poetiskt och fyllt av ett slags nordiskt vemod – ”Den 

blomstertid nu kommer” flätades ihop med tröga hiphopbeats – är ljudbilden på ”Naturkraft” 

både upptrappad och avskalad på samma gång. Med ett mer transparent sound blir också 

svagheterna mer framträdande och ibland kan jag kan sakna det omedelbara flowet. 

Men Imams säreget släpiga spoken word-rap bygger på en osviklig språkkänsla, oavsett om det 

handlar om lågintensivt larmande i ”Storm” eller fuktig sängkammarrap i ”Ta av dig”. ”Imam 

pt II” är våldsammare och brötigare på ett sätt som nalkas den brittisk-tamilska 

revolutionsrapparen MIA. 

 

Det personliga är politiskt och samhällskritiken har fortfarande en given en plats. ”Kasta 

diesel på problemen/låt dom brinna bort”, rappar hon i ”10 000” med Malmörapparen Jaqe som 

skön sidekick. 
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Silvana Imam har genomgående jobbat med producenten Nisj (Nils Svennem Lundberg), men 

också kallat in andra. Tonsättaren Jacob Mühlrad har bistått med körkomposition och 

brännande stråkarrangemang som lyfter ”Varma gator” med sitt lojt rullande sound. 

Så blir även ”Väck mig när ni vaknat” ett nödrop och sorgemässa över samtiden. Det handlar 

om att se och ge röst åt en annan berättelse om dagens Sverige, men också om en välgörande 

förmåga att utmana den svenska hiphopnormen musikaliskt. 

 

• Bästa spår: ”Varma gator (feat Cherrie)”, ”Väck mig när ni vaknat (feat Unge Ferrari)” 

 

Bilaga	2:	recension	SvD	

Naturkraft 

Silvana Imams genidrag på ”Naturkraft” 

Naturkraft” är roligt, porrigt och storhetsvansinnigt. Lars Lovén imponeras av Silvana Imams 

andra album: ”Det finns bara en Imam.” Det är bara att hålla med, tycker han. 

 

Silvana Imam. 

Naturkraft 

 

Artist Silvana Imam Genre Hiphop Musikbolag Refune År 2016 

Betyg: 5 av 6 

 

Sedan hon fick sitt genombrott på en antirasistisk manifestation i Kärrtorp har bilden av Silvana 

Imam dominerats av politik, ilska och hbtq. Det finns ingen anledning att tro att den är felaktig, 

men ”Naturkraft” ger många nya bilder att komplettera den med. 

 

Silvanas andra fullängdsalbum är en fjorton spår lång självbiografi, med avskalat komp, gäster 

som Erik Lundin, Beatrice Eli och Unge Ferrari, och en stark berättarröst i centrum. 

 

Det inleds med att Silvanas mor läser en text på litauiska till körsång. Senare på skivan kommer 

också hennes far in och pratar på arabiska, ackompanjerad av en oud. Men framför allt är det 

Imam själv som sätter den självbiografiska tonen med låtar som ”Hon va”, där hon rappar i 

tredje person om sin egen livshistoria, flytten till Sverige, hur hon tvingats slåss under 

uppväxten och hur hon till sist ”målar regnbågsfärger över Sverige”. 
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Hur mycket av det här som verkligen är biografiskt kan vi lämna åt fansen. Om revanschismen 

(som dessutom är en genretypisk ingrediens), de intima detaljerna och en självsäkerhet som 

gränsar till det megalomana (även den genretypisk) verkligen ”är” Silvana Imam är naturligtvis 

oviktigt. Det är inte för att hon berättar så bra ur sin själ som ”Naturkraft” är ett så lyckat album. 

Det är kort och gott för att hon berättar så bra. Och en låt som ”Hon va” är till exempel en 

alldeles strålande minibiografi och ouvertyr till hela skivan, helt oavsett om den är självupplevd. 

 

Men Imam är också tvungen att berätta bra i den här avskalade ljudmiljön som lämnar massor 

av rum åt hennes röst, och med så innehållsrika texter. 

 

På hennes förra skiva ”Rekviem” fanns ett liknande anslag, även om det inte var lika utvecklat 

än. Men där siktade hon mot det atmosfäriska. Nordiskt vemodiga skulle man kanske kunna 

kalla det. ”Naturkraft” är på en gång luftigare och hårdare, och absolut mer rytmisk. Och bygger 

på ett helt annat sätt på Imams röst. Det hade kunnat vara ett problem, för flow är inte hennes 

starkaste sida. Men hennes genidrag är att inte försöka dölja det utan i stället dra det bortom 

det, rappa ännu lite långsammare och i vissa låtar avsiktligt hackigt. För att sedan sänka tempot 

ytterligare ett steg så att det liknar reciterad poesi – om vartannat och in i vartannat rolig, porrig 

och storhetsvansinnig poesi, med rader som ”Hela folket ber till mitt namn”, ”hämtar Gud och 

Maria, vi tar nya pressbilder.” Och när hon redan etablerat att det handlar om religion: ”Det 

finns bara en Imam.” Det är bara att hålla med. 

 

Bilaga	3:	recension	Expressen	

Recension: Silvana Imams ”Naturkraft” en modern klassiker 

 

25 mars, 2016 Av Anders Nunstedt 

 

Bildtext: Dröm, flow, passion, mod, kärlek, skulderblad. (Foto: Elisabeth Ohlson Wallin) 

 

ALBUM 

*4geting 

Silvana Imam 

”Naturkraft” 
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Genre: Hiphop 

Vem: Silvana Imam har släppt albumet ”Rekviem” 2013 samt två eps ”När du ser mig se dig” 

2014 och ”Jag dör för dig” 2015. I höstas fick hon ”Årets Textförfattare” på Musikförläggarnas 

Pris. Silvana Imam fick också Guldmicken på P3 Guld 2016 och en Grammis för Årets artist 

2016. 

 

Vad: Silvana Imams andra album, enligt henne själv det första som räknas. 

Bästa spår: ”Power ranger”. 

 

Naturkraft_Album Artwork_Elisabeth Ohlson Wallin 

 

Det blåser upp till storm där fenomenet Silvana Imam rör sig.  Med albumet ”Naturkraft” sveper 

hon ned allt i sin väg och skapar en modern klassiker. 

 

”Allt jag gör är supernice, jag är Sveriges superdyke”. 

 

När Silvana Imam kallar sig själv för en naturkraft är hon inte så illa ute. 

 

Hon har sedan länge slutat bry sig om att passa in – hennes mission är i stället att vara den 

tornado som för den svenska musiken in i en tolerant, poetisk framtid som studsar på beat. 

 

”Varma gator slutar aldrig sjunga för mig.” 

 

Så var det redan när med hennes första album ”Rekviem” 2013. Även om Silvana själv kallar 

den drömska debuten för ”en föraning” snarare än debut var det vackra rapalbumet från en 

lesbisk halvarabisk-halvbaltisk kvinna totalt revolutionerade. 

 

Bara tre år senare är både feminismen och hiphopen två av de största rörelserna inom den 

svenska popkulturen. 

 

Det tar inte musten ur ”Naturkraft”. 

 

På albumet tar Silvana ut alla svängar, fyller alla luckor. 
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”Jag tar ett bloss från en spliff, bara för att känna hennes läppstift”. 

 

Det är hennes personliga berättelse, hur hon kom till Sverige som fyraåring, hur hon aldrig 

passat in i skolan. 

 

Hela familjen Imam får plats på skivan: mamma, pappa, syster, systerdotter och flickvännen 

Beatrice Eli. Men också hennes musikaliska familj, managementbolaget RMH som huserar 

Adam Tensta, Cherrie och Erik Lundin. 

 

Det är den mest vågade sexskildningen, ”Ta av dig”, i svensk pop någonsin. 

 

”Alla här på klubben är som knark”. 

 

Och det är ett album som suddar ut gränserna mellan agiterande politik och klassisk 

hiphophävdelse. 

 

”Naturkraft” bygger visserligen på lågmälda hiphopproduktioner och Silvanas rap. Men skivan 

har samtidigt även punkens kompromisslöshet, rockens ursinne och popens lättillgänglighet. 

 

”Naturkraft” är som helhet en modern svensk klassiker. 

 

ANNAH BJÖRK 

 

Bilaga	4:	recension	Aftonbladet	

Unik intensitet, Silvana Imam 

25 mars, 2016, kl. 10:00 av Markus Larsson 

Bildtext: inte in i betongen. Silvana Imam låter som ingen annan. Foto: Jonas Eng 

 

Silvana Imam 

Naturkraft 

Refune 
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HIPHOP Det händer inte ofta. Men här befinner man sig som lyssnare i ett ingenmansland. Här 

slutar allmän väg. Det är outforskad mark. GPS-funktionen på din smartphone har ingen 

täckning. 

Många artister säger att de går sin egen väg och inte följer några andra regler än de som finns i 

deras egna huvuden. Ytterst få lyckas översätta det till musik. Men just nu låter ingen annan 

svensk artist som Silvana Imam. 

 

Låtarna på ”Naturkraft” är inga klickbeten. De försöker inte bli hits genom att bjuda publikens 

öron på igenkänning, rosor och choklad. Publiken måste snarare klippa sig fram igenom flera 

lager av elektronisk taggtråd för att nå fram till refränger och melodier som borde ligga topp tio 

på Spotify. Det låter som om avslitna högspänningsledningar ligger och sprakar på marken i ett 

kallt regn. Attityden är mer ”Yeezus” med Kanye West än Redline Recordings. Normer 

existerar bara för att brytas. 

 

Silvana Imam växte upp i Jakobsberg utanför Stockholm. Mamman kommer från Litauen och 

pappan är från Syrien. Politik och socialism var en del av vardagen. Imam hann inte ens fylla 

tio innan hon upptäckte hiphop genom Fugees och Xzibit. Allt det finns här. Men tankarna går 

hela tiden till en av hennes andra förebilder – Eminem. 

 

Marshall Mathers var skoningslös när han slog igenom. Han rappade om det som andra knappt 

vågade fantisera om. Men hans riktiga naturkraft är svårare att sätta fingret på. Eminem gav 

mod, självförtroende och revanschlust åt förlorare. Mobbade och utstötta kunde spegla sig i 

hans texter. Vilket kan vara en förklaring till att även de som utsattes för Eminems fulaste och 

mest tveksamma påhopp, homosexuella och kvinnor, fortfarande kan lyssna på honom med 

respekt. 

 

Silvana Imam har ofta ett liknande gränslöst och personligt tilltal. Det finns inte ett onödigt ord. 

Genom att rappa om sig själv, sina erfarenheter, sin familj och sitt utanförskap med blixtrande 

intensitet och stolthet får hon lyssnaren att hålla huvudet högt. Poängen blev tydlig när hon 

pratade om låten ”Imam Cobain” i musiktidningen Sonic: 

”Visst, det är min text som är jättebra och rolig. Men det är du som är fantastisk! Du ska känna 

dig okej när du går till skolan och håller din flickvän i handen, när du råkar ut för män som 

tafsar.” 
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