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Formáli	

Meistaraverkefni	mitt	til	40	eininga	við	deild	menntunar	og	margbreytileika	á	
Menntavísindasviði	Háskóla	Íslands	er	rannsókn	á	orðræðum	í	íslenskum	nútíma	
rapptextum.	Leiðbeinandi	minn	er	Annadís	Greta	Rúdólfsdóttir	og	meðleiðbeinandi	er	Brynja	
Elisabeth	Halldórsdóttir.	Ég	vil	þakka	þeim	fyrir	áhugann	sem	þær	sýndu	þessu	verkefni	og	
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missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.			
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Ágrip	(útdráttur)	

Íslensk	rapptónlist	hefur	notið	mikilla	vinsælda	undanfarin	misseri	meðal	ungmenna	og	ungs	
fólks.	Vímuefnaneysla,	hlutgerving	kvenna	og	fleiri	neikvæð	umfjöllunarefni	í	textum	
íslenskra	rappara	hafa	aftur	á	móti	verið	mikið	í	umræðunni	í	samfélaginu,	en	þó	hefur	lítið	
verið	um	rannsóknir	á	þeim	efnum.	Í	þessari	rannsókn	er	meðal	annars	stuðst	við	kenningar	
Butler	um	kyngervi	og	hugmyndir	Foucault	um	orðræður	til	að	greina	texta	íslenskra	rappara.	
Einnig	er	gert	grein	fyrir	sögu	rapptónlistar	og	hvaða	hlutverki	hún	gegnir	annars	staðar	í	
hinum	vestræna	heimi,	til	dæmis	í	Bandaríkjunum.	Þar	að	auki	er	vísað	í	niðurstöður	ýmissa	
erlendra	rannsókna	á	rapptónlist	til	samanburðar	við	niðurstöður	greiningarinnar.	Markmið	
þessarar	rannsóknar	er	að	varpa	ljósi	á	hvaða	skilaboð	íslensk	rapptónlist	er	að	varpa	fram	til	
ungs	fólk	með	því	að	greina	íslenska	rapptexta	og	hvaða	orðræður	hafa	mótað	þá.	Þar	að	
auki	er	varpað	ljósi	á	hlutverk	vímuefna	í	textunum	og	greint	er	hvernig	hugmyndir	um	
karlmennsku	birtast	í	þeim.	Rannsókn	þessi	er	eigindleg	og	voru	rapptextar	ýmissa	rappara	
greindir	með	orðræðugreiningu	að	hætti	Foucault	og	tákngreiningu,	en	stuðst	er	við	texta	
ellefu	íslenskra	rappara	í	niðurstöðum.	Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	sýna	hvernig	
rapparar	nota	vímuefni	til	að	skapa	ákveðna	ímynd	af	sjálfum	sér	og	sýnir	rannsóknin	að	
vímuefni	og	notkun	þeirra	birtist	á	jákvæðan	hátt	í	íslenskum	rapptextum.	Í	textunum	kemur	
einnig	fram	hvernig	rapparar	nota	vímuna	til	að	flýja	vandamál	og	erfiði	í	lífi	sínu.	Þær	
orðræður	sem	mótuðu	helst	rapptextana	snérust	að	karlmennsku,	valdi	og	hefðbundnum	
kvenleika.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	varpa	ljósi	á	hvernig	íslenskir	rapparar	hafa	staðsett	
sig	í	bandarískri	orðræðu	og	hvernig	það	birtist	í	textum	þeirra.		
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Abstract	

“Parental	advisory	explicit	content”:	Discourse	analysis	and	semiotic	analysis	on	icelandic	
rap	lyrics.	

	

As	Icelandic	rap	music	has	grown	in	popularity	among	the	country’s	young	people	in	recent	
years,	concerns	about	the	impacts	of	lyrical	content	have	been	raised	by	the	community.	
Contentious	subject	matter	includes	drug	abuse	and	misogyny;	however,	little	research	has	
been	carried	out	on	this	topic.	This	qualitative	study	aims	to	examine	the	messages	
communicated	to	young	people	by	Icelandic	male	rappers	through	their	song	lyrics	and	the	
discourses	that	influence	those	lyrics.	In	addition,	this	research	aims	to	explain	the	the	role	
of	drugs	in	the	male	rap	artists’	lyrical	content,	as	well	as	how	drugs	are	portrayed	and	how	
masculinity	is	performed	in	the	lyrics.	This	study	analyses	the	lyrics	of	eleven	modern	
Icelandic	male	rap	artists	using	Butler’s	theories	of	gender	and	its	performance,	Foucauldian	
discourse	analysis,	and	semiotic	analysis.	Findings	are	discussed	in	the	context	of	the	history	
of	rap	music	and	its	role	in	Western	societies,	such	as	the	United	States.	The	eleven	Icelandic	
rap	songs	included	in	the	analysis	use	references	to	drugs	and	intoxication	to	either	portray	
a	certain	masculine	image	of	themselves	or	to	show	how	they	use	drugs	to	get	through	
difficult	times.	The	findings	show	that	most	of	the	songs	that	were	analysed	portrayed	drug	
use	in	a	positive	way.	The	most	prominent	discourses	were	on	masculinity,	femininity,	
money	and	power.	Icelandic	male	rappers	tend	to	position	themselves	within	the	American	
rap	discourse,	drawing	on	similar	signs	and	symbols	in	their	lyrics.		
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1 Inngangur		

Að	hlusta	á	tónlist	er	ein	helsta	tómstund	ungs	fólks	og	ungmenna	víða	um	heim,	en	tónlist	
og	dægurmenning	spila	stórt	hlutverk	í	lífi	ungmenna	(Hardcastle	o.fl.,	2015).	Dægurmenning	
er	stórt	og	viðamikið	efni	sem	hefur	verið	rannsakað	frá	ýmsum	sjónarhornum,	en	lítið	hefur	
verið	fjallað	um	hlutverk	rapptónlistarinnar	í	tengslum	við	vímuefni	og	birtingarmynd	þeirra	í	
menningu	ungs	fólks	hér	á	landi.	Rapptónlist	hefur	fengið	á	sig	það	orðspor	að	hafa	gróft	
orðalag	sem	birtist	í	gegnum	ofbeldi,	vímuefnaneyslu,	hlutgervingu	kvenna	og	fleira	slíkt	í	
bæði	textum	og	tónlistarmyndböndum	(Weitzer	og	Kubrin,	2009).	Það	vísar	í	titil	
verkefnisins:	„Foreldrar	athugið	óheflar	málfar”	(e.	parental	advisory	explicit	content),	en	
það	vísar	til	límmiða	sem	hafa	verið	settir	á	plötur	margra	bandarískra	rappara	vegna	grófs	
orðalags.	Þessi	límmiði	hefur	sést	hér	á	landi,	til	dæmis	á	plötu	rappsveitarinnar	XXX	
Rottweiler	hunda	frá	árinu	2001,	en	límmiðinn	hefur	einnig	verið	þýddur	sem	„varúð	óheflað	
málfar”.	Rapptónlist	er	enn	fremur	ný	tónlistarstefna	hér	á	landi	og	er	alltaf	að	taka	á	sig	nýja	
mynd	og	hafa	margir	ungir	og	nýir	rapparar	verið	að	spretta	fram	á	undanförnum	árum,	en	
aldrei	hefur	verið	jafn	auðvelt	að	búa	til	sína	eigin	tónlist	og	í	dag	þökk	sé	tækninni.	Það	sem	
vakti	áhuga	minn	á	að	gera	þessa	rannsókn	voru	meðal	annars	auknar	vinsældir	rapptónlistar	
hér	á	landi	en	einnig	vegna	þess	að	ég	fór	að	taka	eftir	að	rapparar	hér	á	landi	fjalla	í	auknum	
mæli	um	vímuefni	og	upplifun	sína	á	þeim.		

Rannsóknir	á	þessu	viðfangsefni	hér	á	landi	eru	af	skornum	skammti	og	er	þörf	á	
rannsóknum	sem	skoða	hlutverk	vímuefna	og	hvaða	mynd	vímuefni	taka	á	sig	í	rapptónlist	
hérlendis.	Ýmsir	þættir	hafa	áhrif	á	viðhorf	ungs	fólks	og	ungmenna	til	vímuefna	og	getur	
rapptónlist	þá	verið	einn	þáttur	dægurmenningar	þar	sem	ungt	fólk	sækir	þekkingu	um	
vímuefni.	Rannsókn	Cundiff	(2013)	bendir	til	þess	að	rapptónlist	geti	mótað	skoðanir	og	
viðhorf	einstaklinga	að	einhverju	leyti.	Þess	vegna	tel	ég	vera	mikilvægt	að	skoða	
rapptextana	betur	og	sjá	hvað	fleira	er	í	gangi	í	textunum	og	reyna	þannig	að	fá	innsýn	í	heim	
rapparanna.	Meginmarkmið	rannsóknarinnar	er	að	greina	hvaða	orðræður	hafa	mótað	
rapptextana	og	fá	innsýn	í	þær	orðræður	sem	rapptextarnir	byggja	á.	Einnig	tel	ég	að	
mikilvægt	sé	að	greina	þær	hugmyndir	sem	koma	fram	í	rapptónlist	um	stöðu	kynjanna	og	
hlutverk	vímuefna	í	textum	rappara	hér	á	landi.	Í	rannsókn	minni	ætla	ég	að	reyna	að	öðlast	
skilning	á	hvernig	þessi	fyrirbæri	eru	sköpuð	og	skilgreind	innan	rappsenunnar	á	Íslandi.	
Rapptónlistin	getur	þá	gefið	innsýn	í	hvaða	gildi	og	hugmyndir	ríkja	í	rappheiminum	og	þá	
menningu	ungs	fólks	hér	á	landi.		
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1.1 Rannsóknarspurningar	
Rannsóknarspurningarnar	eru	eftirfarandi:		

• Hvaða	orðræður	hafa	mótað	rapptextana?		

• Hvernig	eru	vímuefni	og	víma	tákngerð?		

• Hvaða	hlutverki	gegna	vímuefni	og	víman	sjálf	hjá	röppurunum?		

• Hvernig	eru	vímuefni	og	vímuefnaneysla	kynjuð	í	rapptextunum?	

• Hvernig	birtist	karlmennska	í	rapptextum?	
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2 Fræðilegur	bakgrunnur		

Í	þessum	kafla	verður	gerð	grein	fyrir	sjónarhorni	rannsóknarinnar	og	þeim	hugtökum	og	
kenningum	sem	stuðst	er	við	í	rannsókninni.	Í	þessari	rannsókn	er	stuðst	við	
póststrúktúralískar	hugmyndir	og	sjónarhorn	mótunarhyggjunnar.	Einnig	er	stuðst	við	
hugmyndir	Michel	Foucault	um	valdið	og	kenningar	Butler	um	kyngervi.	Í	kaflanum	verður	
einnig	farið	yfir	hvað	hugtakið	kyngervi	merkir	og	hvaða	hlutverki	það	gegnir	í	rannsókninni,	
en	einnig	verður	gerð	grein	fyrir	hugtakinu	hvítleika	og	hvernig	það	fléttist	inn	í	þessa	
rannsókn.	

2.1 Fræðilegt	sjónarhorn		
Rannsóknin	er	unnin	út	frá	póststrúktúralísku	sjónarhorni.	Póststrúktúralískt	sjónarhorn	
gengur	út	á	það	að	greina	hvernig	tungumálið	er	notað	til	að	skapa	veruleikann	(Braun	og	
Clarke,	2013,	bls.	189).	Rannsóknin	er	einnig	unnin	út	frá	sjónarhorni	mótunarhyggju	(e.	
social	constructionism),	en	mótunarhyggjan	gengur	út	frá	því	að	veruleikinn	sé	félagslega	
mótaður	og	verði	til	af	menningarlegum	skilningi.	Hugsanir	og	athafnir	mótast	af	
menningarlegum	hugmyndum	sem	ríkja	í	samfélaginu.	Helsta	áherslan	í	hugmyndafræði	
mótunarhyggju	snýr	að	því	hvernig	einstaklingar	öðlast	skilning	á	heiminum	og	hvernig	
þekking	mótast	í	gegnum	samskipti	og	félagslegar	athafnir,	sérstaklega	í	gegnum	tungumálið.	
Foucault	lagði	áherslu	á	mátt	tungumálsins	og	mun	ég	styðjast	við	hugmyndir	hans	í	þessari	
rannsókn	(Burr,	2015).	

	

2.1.1 Orðræðugreining		

Í	þessari	rannsókn	verður	beitt	foucauldískri	orðræðugreiningu.	Orðræða	er	vísun	í	
félagslegan	veruleika	okkar	og	getur	mótað	hugsun	okkar	og	hegðun	(Braun	og	Clarke,	2013,	
bls.	187).	Orðræða	finnst	í	allri	málnotkun,	það	er	talað	mál	og	skrifað.	Hægt	er	að	skilgreina	
orðræður	sem	samansafn	af	yfirlýsingum	sem	byggja	upp	og	búa	til	fjölda	viðfangsefna.	Þar	
að	auki	bjóða	orðræður	upp	á	það	að	staðsetja	viðfangsefni	innan	ákveðinna	orðræðna	og	
greina	þannig	upplifun	þess	sem	orðræðan	hefur	mótað.	Orðræða	getur	stjórnað	því	sem	er	
sagt	og	hvernig,	ásamt	því	að	geta	gefið	vísbendingar	um	hvernig	einstaklingar	upplifa	sig	í	
ákveðnum	aðstæðum.	Til	dæmis	þegar	um	er	að	ræða	læknisfræðilega	orðræðu	og	
einstaklingur	er	veikur	upplifir	hann	sig	sem	sjúkling	og	staðsetur	sig	í	þeirri	orðræðu	sem	
gefur	læknum	leyfi	til	að	framkvæma	ýmis	konar	læknisfræðilega	hluti	á	borð	við	
læknisskoðanir,	aðgerðir	og	fleira.	Í	þessari	rannsókn	skiptir	máli	út	frá	hvaða	orðræðum	er	
gengið	þegar	vímuefni	eru	tákngerð	í	rapptextunum,	og	hvernig	þau	eru	staðsett	í	
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orðræðunni.	Hugtakið	og	hugmyndin	um	að	staðsetja	sig,	eða	viðfangsefni,	innan	orðræðu	
hefur	farið	vaxandi	og	vakið	athygli	undanfarin	ár	(Smith,	2015,	bls.	154).	

	

2.1.2 Kyngervi	

Kyngervi	er	félagslega	mótað	kyn	einstaklings,	eða	upplifun	einstaklings	á	kyni	sínu.	Upplifun	
einstaklings	á	kyni	sínu	getur	verið	karlkyns,	kvenkyns,	þar	á	milli	eða	jafnvel	fyrir	utan	þær	
tvær	hefðbundnu	skilgreiningar	á	kyni.	Þegar	talað	er	um	hugtakið	kyn	er	átt	við	líffræðilegt	
kyn,	það	er	hvort	einstaklingur	fæðist	kvenkyns	eða	karlkyns.	Kyngervi	er	ekki	einungis	
líffræðilegur	þáttur	heldur	einnig	félagslegur	þáttur	og	á	þátt	í	að	móta	sjálfsmynd	
einstaklinga	og	hefur	áhrif	á	félagslega	þætti	á	borð	við	samskipti	(Guðný	Gústafsdóttir,	
2013;	Leavy	og	Trier-Bieniek,	2014).	Þegar	lesið	er	í	kyngervi	hefur	félagsleg	staða	
einstaklinga	áhrif	á	hvernig	lesið	er	í	kyngervi	þeirra,	en	félagsleg	staða	er	mörkuð	út	frá	
þáttum	á	borð	við	húðlit	og	stétt.	Staða	einstaklings	mótast	af	nokkrum	þáttum	og	spila	kyn	
og	kyngervi	stórt	hlutverk	þar.	Kyngervi	gerir	grein	á	milli	karla	og	kvenna	og	þá	kynjuðu	
valdastöðu	sem	ríkir	í	hverju	samfélagi	(Guðný	Gústafsdóttir,	2013).	Kyngervi	og	hugmyndir	
okkar	um	karlmennsku	og	kvenleika	verða	til	og	mótast	af	nærumhverfi	okkar	í	því	samfélagi	
sem	við	tilheyrum	og	í	gegnum	samskipti	(Paechter,	2007,	bls.	22-26).	Butler	leit	á	kyngervi	
sem	gjörning,	en	með	því	átti	hún	við	að	kyngervi	sé	gjörningur	sem	einstaklingur	er	að	
framkvæma	í	sífellu.	Að	sögn	Butler	er	kyngervi	gjörningur	sem	lærist	vegna	sífelldrar	
endurtekningar	af	sömu	gjörð.	Einstaklingurinn	fer	þá	að	upplifa	kynið,	sem	hann	
framkvæmir	og	endurtekur,	sem	hluta	af	sjálfum	sér.	Gjörningnum	verður	svo	tekið	sem	
eðlilegri	hegðun,	en	fari	gjörningurinn	fram	á	annan	hátt	en	ætla	má	er	litið	á	það	sem	ógnun	
gegn	kynjakerfisins.	Kynjakerfi	vísar	til	hugmynda	um	kyn,	kyngervi	og	kynhneigð	og	er	kerfi	
þeirra	hugmynda	um	það	sem	þykir	vera	náttúruleg	og	eðlislæg	hegðun	kynjanna.	Ef	
einstaklingur	ögrar	kynjakerfinu	gæti	það	opinberað	að	þessi	kynjakerfi	eru	hvorki	náttúruleg	
né	í	föstum	skorðum	(Butler,	2006,	bls.	191-193;	Geir	Svansson,	1998,	bls.	486;	Paechter,	
2007,	bls.	15-16).	Í	kenningum	sínum	um	kyngervi	gagnrýnir	Butler	eðlishyggju	og	þær	
hugmyndir	um	náttúrulega	og	eðlislæga	hegðun,	það	er	hegðun	og	venjur	sem	falla	undir	
kyngervi	og	eru	taldar	náttúrulegar	og	eðlislægar.	Til	að	mynda	þykir	það	óeðlilegt	þegar	karl	
sýnir	af	sér	hegðun	sem	fellur	undir	kvenleika,	og	öfugt.	Butler	heldur	því	fram	að	skilin	milli	
karla	og	kvenna	séu	ekki	skýr	og	reynir	hún	að	afbyggja	þá	hugmynd	um	klassíska	tvíhyggju	
gagnvart	kynjunum	og	kyngervunum	(Geir	Svansson,	1998,	bls.	482-483).	

Hugtökin	karlmennska	og	kvenleiki	fela	í	sér	væntingar	samfélagsins	til	karla	og	kvenna	
(Paechter,	2007,	bls.	22).	Þessar	væntingar	eru	menningarbundnar	og	geta	breyst	með	
tímanum.	Kvenleiki	er	hugtak	sem	felur	í	sér	hugmyndir	og	staðalímyndir	um	„eðlilegar”	
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konur,	það	er	hvað	þykir	vera	eftirsóknarverðast	í	fari	kvenna	eins	og	hvernig	þær	eigi	að	líta	
út	og	haga	sér.	Þegar	greint	er	frá	hugtakinu	kvenleiki	er	mikið	talað	um	tilfinningar,	
umhyggju	og	þess	háttar	(Paechter,	2007,	bls.	22-26).	Talið	er	að	borin	sé	minni	virðing	til	
þeirra	hugmynda	í	samfélaginu	sem	tengjast	kvenleika,	en	sú	vanvirðing	sést	á	ýmsum	
stöðum	í	samfélaginu	eins	og	lág	laun	í	störfum	sem	eru	álitin	kvenlæg	og	krefjast	umhyggju.	
Hins	vegar,	þegar	lýst	er	frá	karlmennsku	eru	notuð	orð	á	borð	við	styrkur,	sjálfsagi	og	
rökvísi.	Karlmennska	lýsir	einkennum	karla,	hegðun	og	venjum	þeirra	og	vísar	einnig	til	
hugmynda	og	staðalímynda	af	því	sem	telst	vera	„eðlilegt”	í	fari	karlmanna.	(Berglind	Rós	
Magnúsdóttir	o.fl.,	2010;	Paechter,	2007,	bls.	22-26).	Hlutverk	karla	og	kvenna	eru	gjarnan	
túlkuð	út	frá	ráðandi	orðræðum	í	samfélaginu,	þá	út	frá	hugmyndum	um	hvað	telst	vera	
eðlilegt	í	fari	karla	eða	kvenna.	Einnig	er	kyngervi	einstaklinga	oft	á	tíðum	skilgreint	út	frá	
útliti,	einkennum	eða	hæfileikum,	en	þannig	verða	hugmyndir	um	karlmennskuna	og	
kvenleikann	til.	Kvenleiki	og	karlmennska	er	því	lærð	hegðun	sem	verður	fyrir	stöðugum	
breytingum	og	mótast	af	umhverfinu	(Leavy	og	Trier-Bieniek,	2014).	

Staðalímyndir	kynjanna	birtast	víða	í	samfélaginu,	til	dæmis	í	sjónvarpi,	á	samfélags-
miðlum,	í	tímaritum	og	í	tónlist.	Dægurmenningin	á	stóran	þátt	í	því	hvernig	kynjahlutverkin	
eru	túlkuð	og	hvaða	staðalímyndir	kynjanna	ríkja	í	samfélaginu	hverju	sinni	(Leavy	og	Trier-
Bieniek,	2014).	Hugtakið	kynjahlutverk	vísar	til	ákveðinna	staðalímynda	sem	kynin	hafa	og	
með	kynjahlutverki	er	átt	við	þau	hlutverk	sem	kynin	eiga	að	gegna	út	frá	kyni	sínu.	
Einstaklingar	fyrir	skyldum	um	hvernig	á	að	líta	og	hegða	sér	út	frá	þessum	staðalímyndum	
(Leavy	og	Trier-Bieniek,	2014;	Paechter,	2007,	bls.	22-26).	

Ákveðnar	hugmyndir	um	karlmennsku	koma	fyrir	í	rapptónlist	og	er	það	ráðandi	
karlmennska	sem	kemur	þar	fyrir	(Oware,	2011).	Ráðandi	karlmennska	segir	að	ein	tegund	í	
stigveldi	karlmennskunnar	sé	ráðandi	á	hverjum	tíma	í	hverju	samfélagi.	Það	sem	felst	annars	
vegar	í	ráðandi	karlmennsku	er	að	konur	og	undirgefnir	karlar	eru	neðar	í	stigveldi	
samfélagsins	(Gyða	Margrét	Pétursdóttir,	2012).	Samkvæmt	Connell	(1995)	er	ráðandi	
karlmennska	sú	eftirsóknarverðasta	og	er	ekki	endilega	sú	karlmennska	sem	flestir	karlar	
standast	kröfur	um	heldur	er	hún	ákveðið	viðmið	sem	flestir	karlar	hafa	(Connell,	1995).	
Ákveðið	útlit	og	hegðun	verður	að	ríkjandi	viðmiði	um	karlmennsku	í	hverju	samfélagi	fyrir	
sig.	Ráðandi	karlmennska	lýsir	hefðbundnum	kynjahlutverkum	ásamt	ýktum	birtingar-
myndum	af	staðalímyndum	kynjanna.	Hlutverk	kynjanna,	hegðun	þeirra	og	útlit	eru	vel	
aðskilin	á	þann	hátt	að	konur	og	karlar	yrðu	aldrei	sett	undir	sama	hatt	hvað	varðar	stöðu	
þeirra	eða	útlits	(Paechter,	2007,	bls.	22-26).	Connell	hefur	komist	að	því	með	rannsóknum	
sínum	að	ráðandi	karlmennska	ýtir	undir	undirgefni	kvenna	og	það	að	karlar	séu	æðri	konum	
(Connell,	1995).	Hefðbundinn	kvenleiki	er	hugtak	sem	er	náskylt	hugtakinu	ráðandi	
karlmennska	og	samkvæmt	Connell	(1987)	er	engin	gerð	kvenleikans	jafn	ríkjandi	og	ráðandi	
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karlmennska.	Það	er	vegna	þess	að	staða	kvenna	í	samfélaginu	er	allt	önnur	en	staða	karla.	
Konur	hafa	minni	völd	en	karlar	í	samfélaginu,	sama	hvort	horft	er	til	félagslegra	eða	
efnahagslegra	þátta.	Hlutverk	kvenna	er	því	að	styðja	við	karla	og	ráðandi	karlmennsku-
hugmyndir	en	ekki	að	öðlast	vald	yfir	öðrum	konum	í	krafti	styðjandi	kvenleika	(Gyða	
Margrét	Pétursdóttir,	2012).	Hugtökunum	ráðandi	karlmennska	og	kvenleiki	hefur	verið	beitt	
í	rannsóknum	þar	sem	reynt	var	að	varpa	ljósi	á	hvernig	ríkjandi	hugmyndir	stjórna	
hugsunum	okkar	og	gjörðum.	Þessar	rannsóknir	sýna	meðal	annars	hvernig	orðræðan	hefur	
vald	á	samfélaginu	(Berglind	Rós	Magnúsdóttir	o.fl.,	2010).	Rannsókn	Oware	(2011)	sýnir	enn	
fremur	að	ráðandi	karlmennska	(e.	hegemonic	masculinity)	kemur	fram	í	bandarískri	
rapptónlist,	en	hún	verður	til	úr	ríkjandi	gildum	og	menningu	yfirstéttarinnar	(Leavy	og	Trier-
Bieniek,	2014).	

	

2.1.3 Hvítleiki	

Hvítleiki	(e.	whiteness)	er	hugtak	yfir	einkenni	og	upplifun	sem	fylgir	því	að	vera	einstaklingur	
með	hvítan	húðlit	(Foster,	2009).	Kristín	Loftsdóttir	(2012)	hefur	varpað	ljósi	á	þá	umræðu	
um	að	hvítt	holdafar	hefur	verið	gert	að	ákveðnu	viðmiði	í	hinum	vestræna	heimi.	Þar	hefur	
sú	hugsun	tekið	fótfestu	að	hvítur	húðlitur	sé	talinn	eðlilegur	á	meðan	fólk	af	öðrum	uppruna	
eða	með	annan	húðlit	eru	álitin	óvenjuleg	og	framandi.	Þá	hefur	hvítleiki	fengið	ákveðin	
forréttindi	í	samfélaginu	(Foster,	2009),	en	þetta	er	undirliggjandi	hugtak	í	rasisma	sem	
varpar	ljósi	á	vald	hvítra	einstaklinga	þar	sem	forréttindi	þeirra	eru	álitin	sem	sjálfsagt	
fyrirbæri	(Winders,	2003).	Það	er	mikilvægt	að	skoða	hvítleika	sem	viðfangsefni	í	orðræðu	og	
hvernig	hugtakið	er	staðsett	í	orðræðunni.	Það	er	vegna	þess	að	hvítleika	fylgir	menningarleg	
forréttindi	þar	sem	að	orðræða	er	form	félagslegra	aðgerða	og	á	þátt	í	að	skapa	og	viðhalda	
óréttlæti	og	ójafnrétti	þegar	kemur	að	málefnum	eins	og	kynþáttum	og	hvítleika	(Foster,	
2009).	

Rannsóknir	Kristínar	Loftsdóttur	(2012;	2014)	varpa	ljósi	á	þær	hugmyndir	um	kynþætti	
sem	ríkja	hér	á	Íslandi.	Til	að	mynda	eru	hugmyndir	um	hvítleika	hér	á	landi	bundnar	því	hver	
sé	talinn	vera	frá	Íslandi	og	hver	ekki	(Kristín	Loftsdóttir,	2014).	Það	að	hvítir	einstaklingar	
geti	í	raun	gleymt	húðlitnum	sínum	og	sinni	valdastöðu	í	samfélaginu	bendir	til	enn	sterkari	
tengsla	á	milli	forréttinda	og	hvíts	húðliðar	(Kristín	Loftsdóttir,	2012).	Samkvæmt	Kristínu	
Loftsdóttur	(2012)	getur	reynst	erfitt	að	greina	orðræðu	um	hvítleika.	Hugtakið	hvítleiki	
hefur	mismunandi	skilgreiningar	innan	Evrópu	á	milli	þjóða	og	innan	staðbundins	samhengis,	
á	sama	tíma	og	mismunun	og	jaðarsetning	ríkir	þar	einnig	(Kristín	Loftsdóttir,	2012).	
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2.2 Staða	þekkingar	
Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	helstu	hugtök	og	rannsóknir	sem	stuðst	var	við	í	þessari	
rannsókn.	Fyrst	verður	fjallað	um	dægurmenningu,	hvað	hugtakið	merkir	og	mikilvægi	þess	í	
rannsókninni.	Einnig	verður	fjallað	um	neyslu	ungmenna	og	farið	yfir	niðurstöður	rannsókna	
sem	hafa	gerðar	hér	á	landi	um	þau	mál.	Því	næst	verður	fjallað	um	tengsl	dægurmenningar	
við	neyslu	ungs	fólks	og	ungmenna.	Að	lokum	verður	fjallað	um	rapptónlist,	upphaf	tónlistar-
stefnunnar	og	aðrar	stefnur	og	önnur	hugtök	sem	liggja	á	bak	við	tónlistina.	Þá	verður	gerð	
grein	fyrir	hugtökunum	dægurmenning	og	hvítleiki	innan	rapptónlistar,	ásamt	því	að	fjallað	
verður	um	vímuefnaneyslu	ungs	fólks.	

	

2.2.1 Dægurmenning	

Dægurmenning	er	víðfeðmt	hugtak	sem	getur	verið	erfitt	að	skilgreina,	en	hægt	er	að	líta	á	
hugtakið	sem	hluta	af	hinu	hversdagslega	lífi.	Dægurmenning	nær	yfir	þær	hugmyndir,	
ímyndir	og	viðhorf	sem	einkennir	samfélagið	á	hverjum	tíma	fyrir	sig	og	birtir	þær	hugmyndir	
um	hvað	telst	vera	eftirsóknarvert	(Danesi,	2015;	Schneider,	2011).	Fjölmiðlar,	tónlist,	
kvikmyndir	og	fleira	þess	háttar	eru	þeir	helstu	þættir	sem	falla	undir	dægurmenningu	og	er	
hún	talin	endurspegla	gildi	og	viðhorf	hverrar	kynslóðar	fyrir	sig.	Í	dægurmenningu	má	greina	
þær	ríkjandi	hugmyndir	sem	þrífast	í	samfélaginu	hverju	sinni	(Danesi,	2015;	Schneider,	
2011).	Dægurmenning	er	ekki	eitthvað	sem	hægt	er	að	stjórna	eða	móta,	heldur	verður	hún	
til	í	athöfnum	fólks,	hugsunum	og	gjörðum	og	er	í	takt	við	samfélagið	og	menninguna.	
Einstaklingum	eru	ekki	gerðar	kröfur	um	að	búa	yfir	ákveðinni	þekkingu	til	þess	að	fá	að	njóta	
dægurmenningarinnar,	heldur	er	hún	ætluð	til	þess	að	allir	fái	tækifæri	til	að	njóta	hennar	
(Danesi,	2015).	

Tónlist	er	hluti	af	dægurmenningu	og	tónlist	sem	fólk	samþykkir	eða	hafnar	er	hluti	af	
henni.	Ákveðnar	hugmyndir	ríkja	í	hverri	menningu,	um	hegðun	og	svo	framvegis,	og	út	frá	
þessum	hugmyndum	verða	til	ákveðnar	reglur	um	samskiptahætti	og	tjáningu	einstaklinga.	
Þar	að	auki	er	dægurmenning	hluti	af	umhverfi	ungmenna,	hún	gefur	ungmennum	tækifæri	á	
að	fylgjast	með	ýmsum	þekktum	einstaklingum	sem	eru	oftar	en	ekki	fyrirmyndir.	Dægur-
menning	getur	þá	átt	þátt	í	að	móta	skoðanir	og	viðhorf	ungmenna,	en	félagsleg	staða	hefur	
einnig	áhrif.	Það	er	hvernig	þau	lesa	í	efni	dægurmenningar	og	hvernig	þau	meðtaka	og	túlka	
efni	dægurmenningar	(Herd,	2014;	Schneider,	2011).	

Tónlist	er	stór	þáttur	í	menningunni	(Oberle	og	Garcia,	2015;	Schneider,	2011;	Tanner,	
Asbridge	og	Wortley,	2009)	og	rannsóknir	sýna	að	tónlist	er	mikilvægur	hluti	af	lífi	ungmenna	
og	ungs	fólks.	Tónlist	er	einnig	talin	geta	haft	áhrif	á	líðan	einstaklinga	og	þar	af	leiðandi	haft	
áhrif	á	hugsun,	hegðun	og	neyslu	þeirra	(Oberle	og	Garcia,	2015).	Auknar	vinsældir	
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rapptónlistar	er	hluti	af	þróun	dægurmenningarinnar.	Útvarpsspilun,	tónlistarmyndbönd	og	
plötusala	sýnir	okkur	hversu	vinsæl	rapptónlist	er	orðin	(Tanner	o.fl.,	2009).	Slík	þróun	gefur	
til	kynna	að	rapptónlist	er	orðin	meira	viðurkennd	meðal	almennings	og	hefur	fengið	ákveðið	
gildi	í	vestrænum	samfélögum	og	menningarheimum	(Tanner	o.fl.,	2009).	

	

2.2.2 Áfengis-	og	vímuefnaneysla	ungs	fólks	

Vímuefni	eru	lyf	og	önnur	efni	sem	koma	einstaklingum	í	vímu.	Vímuefni	eru	einnig	skilgreind	
sem	fíkniefni	vegna	þess	að	þau	eru	ávanabindandi	og	einstaklingar	geta	þróað	með	sér	fíkn	
vegna	neyslu	þessara	efna.	Þegar	einstaklingur	fer	í	vímu	á	sér	stað	breyting	á	miðtaugakerfi	
einstaklingsins,	en	miðtaugakerfið	stjórnar	líðan,	hegðun	og	framkomu	einstaklinga.	Þegar	
víma	á	sér	stað	kemur	fram	vellíðan	hjá	einstaklingum	sem	er	einnig	skilgreind	sem	
gervivellíðan.	Þegar	einstaklingur	neytir	vímuefna	getur	hann	þróað	með	sér	fíkn	í	efnin,	en	
með	fíkn	er	átt	við	þegar	einstaklingur	finnur	sífellt	fyrir	mikilli	löngun	í	vímuefnin.	Þegar	
neytt	er	vímuefna	jafnt	og	þétt	til	lengri	tíma	getur	líkaminn	byrjað	að	mynda	þol	fyrir	
efnunum,	sem	getur	leitt	til	þess	að	einstaklingurinn	þarf	stærri	skammt	til	að	fá	sömu	áhrif	
og	upphaflegi	skammturinn	gaf.	Vímuefni	eru	til	dæmis	alkóhól,	kannabis,	morfín,	kókaín,	
amfetamín	og	MDMA	en	einnig	er	hægt	að	misnota	lyf	á	borð	við	róandi,	örvandi	og	sterk	
verkjalyf	(Bryndís	Þóra	Þórsdóttir	og	Svava	Þorkelsdóttir,	2004).	

Samkvæmt	lögum	er	neysla	áfengis	undir	tuttugu	ára	aldri	bönnuð	hér	á	landi	(áfengislög	
nr.	75/1998)	og	er	vímuefnaneysla	af	öðru	tagi	með	öllu	ólögleg.	Afleiðingar	vímuefnaneyslu	
geta	verið	mismunandi	og	getur	farið	eftir	magni	vímuefna	ásamt	öðrum	þáttum	eins	og	aldri	
einstaklinga,	en	aldur	er	þáttur	sem	skiptir	miklu	máli	(SÁÁ,	e.d.).	Vímuefnaneysla	meðal	
ungmenna	getur	skert,	eða	truflað,	þroska	heilans.	Ungmenni	í	neyslu	eru	í	meiri	hættu	á	að	
fá	kvíða,	þunglyndi	og	þróa	með	sér	andfélagslega	hegðun.	Einnig	glíma	ungmenni	í	neyslu	
við	önnur	vandamál	á	borð	við	námserfiðleika,	ákvarðanatöku	og	fleira	þess	háttar	(Woolfolk	
og	Perry,	2012).	Þar	að	auki	eru	ungmenni	í	neyslu	líklegri	til	að	þróa	með	sér	fíkn	og	önnur	
vandamál	tengd	því	(Schramm-Sapyta,	Walker,	Caster,	Levin,	Kuhn,	2009).	Unglingsár	eru	
tími	breytinga	og	þroska,	en	þá	fara	mörg	ungmenni	að	taka	meiri	þátt	í	félagslífinu	og	gjörðir	
þeirra	og	athafnir	á	þessum	aldri	móta	þau	sem	einstaklinga	seinna	meir.	Á	þessum	aldri	eru	
ungmenni	forvitin	og	vilja	þau	kanna	heiminn,	prufa	nýja	hluti	og	taka	áhættur	(Krank	og	
Goldstein,	2006).	Neysla	ungmenna	stuðlar	að	áhættuhegðun	og	er	brottfall	úr	skóla	algengt	
meðal	ungmenna	í	neyslu,	sem	eykur	meðal	annars	líkur	á	atvinnuleysi	þeirra	seinna	meir	
(Jacobus,	Bava,	Cohen-Zion,	Mahmood	og	Tapert,	2009).	Eins	og	fram	hefur	komið	eru	
vímuefni	ávanabindandi	og	geta	vímuefni	þá	tekið	yfir	líf	ungmenna	(Schramm-Sapyta	o.fl.,	
2009).	
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Nokkrar	langtímarannsóknir	á	vímuefnaneyslu	ungs	fólks	hafa	verið	framkvæmdar	hér	á	
landi	(Ársæll	Arnarsson	og	Þóroddur	Bjarnason,	2017;	Hrefna	Pálsdóttir,	2014;	Rannsóknir	og	
greining,	2018).	Niðurstöður	síðustu	rannsókna	hér	á	landi	benda	til	þess	að	áfengis-	og	
vímuefnaneysla	ungmenna	í	grunn-	og	framhaldsskólum	hafi	farið	minnkandi	síðustu	ár.	
Þessar	niðurstöður	geta	þó	verið	villandi	þar	sem	þær	ná	aðeins	til	ungmenna	á	skólagöngu,	
það	er	grunnskóla	eða	menntaskóla,	en	brottfall	úr	skóla	er	algengt	meðal	ungmenna	í	
neyslu.	Samkvæmt	nýjustu	rannsóknum	(Rannsóknir	og	greining,	2016)	segjast	38%	
framhaldsskólanema	hafa	neytt	áfengis	síðastliðna	30	daga,	um	11%	framhaldsskólanema	
segjast	hafa	neytt	kannabis	eða	marijúana	yfir	ævina	og	um	18%	framhaldsskólanema	segjast	
hafa	neytt	annarra	ólöglegra	vímuefna	yfir	ævina	(Rannsóknir	og	greining,	2016).	Þessar	tölur	
eru	úr	rannsókn	á	íslenskum	framhaldsskólanemendum,	en	þessi	tölfræði	er	þó	frá	árinu	
2016	og	gæti	áfengis-	og	vímuefnanotkun	ungmenna	hafa	breyst	síðan	þá.	Samkvæmt	
rannsókn	sem	var	gerð	árið	2018	(Rannsóknir	og	greining,	2018)	á	lýðheilsu	grunnskólabarna		
hér	á	landi	er	talið	að	um	14%	ungmenna	í	10.	bekk	hafi	neytt	áfengis	yfir	ævina,	um	6%	
ungmenna	í	10.	bekk	hafi	neytt	kannabis	eða	marijúana	yfir	ævina	og	um	2%	ungmenna	í	10.	
bekk	hafi	neytt	annarra	ólöglegra	vímuefna	yfir	ævina	(Rannsóknir	og	greining,	2018).	Árið	
2012	(Swendsend	o.fl.)	var	gerð	rannsókn	í	Bandaríkjunum	á	vímuefnaneyslu	ungmenna.	Í	
rannsókninni	voru	tekin	viðtöl	við	123	ungmenni	á	aldrinum	þrettán	til	átján	ára	og	sýna	
niðurstöður	rannsóknarinnar	að	vímuefnaneysla	fremur	algeng	í	Bandaríkjunum.	Úrtakinu	
var	skipt	í	flokka	eftir	aldri,	13	til	14	ára,	15	til	16	ára	og	17	til	18	ára.	Í	ljós	kom	að	um	78,2%	
af	eldri	ungmennunum	höfðu	neytt	áfengis	og	þar	að	auki	höfðu	um	81,4%	af	eldri	
ungmennunum	boðist	að	neyta	ólöglegra	lyfja	(Swendsend	o.fl.,	2012)	

Misnotkun	lyfseðilsskyldra	lyfja	hefur	mikið	verið	í	umræðunni	hér	á	landi	undanfarið	
(Embætti	landlæknis,	2018;	Lyfjastofnun,	2017).	Að	misnota	lyfseðilsskyld	lyf	getur	verið	
lífshættulegt	og	hefur	leitt	einstaklinga	til	dauða,	það	á	við	um	róandi	og	örvandi	lyf	og	sterk	
verkjalyf.	Að	blanda	saman	vímuefnum,	til	dæmis	áfengi	með	lyfseðilsskyldum	lyfjum,	eykur	
hættuna	vegna	samverkunar	efnanna	(Embætti	landlæknis,	2018).	Misnotkun	lyfseðils-
skyldra	lyfja	er	algeng	víða	um	heim	og	gefa	rannsóknir	til	kynna	að	misnotkun	þeirra	meðal	
ungs	fólks	verði	sífellt	algengari.	Misnotkunin	er	talin	vera	algengust	meðal	einstaklinga	á	
aldrinum	18	til	25	ára	og	veldur	neyslan	miklum	áhyggjum	vegna	líkamlegra	og	andlegra	
afleiðinga	þess	(Kelly	o.fl.,	2017;	Kelly,	Wells,	Pawson,	LeClair	og	Parsons,	2014;	Mui	o.fl.,	
2014).	Fáar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	um	misnotkun	lyfseðilsskyldra	lyfja	meðal	íslenskra	
ungmenna,	en	undanfarið	hefur	verið	mikil	umræða	í	fréttum	hér	á	landi	um	misnotkun	
lyfseðilsskyldra	lyfja	meðal	ungs	fólks	(Jóhann	K.	Jóhannsson,	2018,	Kristján	Kristjánsson,	
2018;	Steindór	Grétar	Jónsson,	2018).	
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Vinir	hafa	mikilvægt	gildi	meðal	ungmenna	og	ungs	fólks.	Í	mörgum	tilfellum	uppgötva	
ungmenni	vímuefni	í	gegnum	vinahópinn	sinn	(Kelly,	Vuolo	og	Marin,	2017).	Þegar	skoðað	er	
hvernig	ungmenni	eða	ungt	fólk	leiðist	út	í	neyslu	er	það	oft	í	gegnum	vini,	en	þá	er	
vinahópurinn	farinn	að	hafa	meira	vægi	en	foreldrar	(Fujimoto	og	Valente,	2012;	MacLean,	
2016;	Mui,	Sales	og	Murphy,	2014;	Kelly	o.fl.,	2017).	Ungmenni	eru	líklegri	til	að	hlusta	frekar	
á	einstaklinga	sem	þau	líta	upp	til.	Það	geta	verið	vinir	og	aðrar	fyrirmyndir	í	menningu	þeirra	
(Bahr,	Hoffmann	og	Yang,	2005).	Rannsóknir	sýna	að	í	flestum	tilfellum	neytir	fólk	áfengis	
með	vinum	(Kelly	o.fl.,	2017;	Fujimoto	og	Valente,	2012;	MacLean,	2016).	Jafnframt	hefur	
komið	í	ljós	að	neysla	áfengis	með	vinum	virðist	veita	vinahópum	meiri	nánd	heldur	en	
samvera	án	áfengis	(Fujimoto	og	Valente,	2012;	MacLean,	2016).	Í	rannsókn	MacLean	(2016)	
tjáðu	þátttakendur	að	þeim	líkaði	ekki	að	fara	út	á	skemmtistaði	með	vinum	sem	neyta	ekki	
áfengis.	Var	það	vegna	ánægjunnar	sem	felst	í	samveru	með	vinum	þegar	neytt	er	áfengis	
(MacLean,	2016).	Að	hlusta	á	tónlist	og	að	neyta	áfengis	eða	vímuefna	felur	í	sér	svipuð	
hegðunarmynstur	meðal	ungmenna.	Báðar	athafnir	eiga	sér	oftast	stað	í	vinahópi	og	í	
mörgum	tilfellum	eiga	báðar	athafnir	sér	stað	á	sama	tíma	(Oberle	og	Garcia,	2015).	Að	vera	í	
aðstæðum	þar	sem	vímuefni	eru	til	staðar	er	talið	auka	líkurnar	á	að	einstaklingar	byrji	að	
neyta	þeirra,	en	það	getur	einnig	falið	í	sér	beinan	hópþrýsting	frá	vinum,	ásamt	óbeinum	
hópþrýstingi	sem	felst	í	því	að	einstaklingur	vill	falla	inn	í	hópinn.	Forvitni	um	vímuefni	er	
einnig	talin	eiga	þátt	í	neysluhegðun	einstaklinga	(Krank	og	Goldstein,	2006).	Rannsókn	Mui	
og	félaga	(2014)	á	háskólanemum	í	Bandaríkjunum	sýnir	fram	á	tengsl	milli	áfengis	og	
annarrar	vímuefnaneyslu.	Flestir	þátttakendur	rannsóknarinnar	sögðust	hafa	neytt	áfengis	
áður	en	þau	neyttu	fyrst	vímuefna	eða	misnotuðu	lyfseðilsskyld	lyf,	þá	bæði	örvandi	og	
róandi.	Allir	þátttakendur	rannsóknarinnar	áttu	auðvelt	með	að	útvega	sér	vímuefni	og	var	
vímuefnaneysla	venjuleg	og	hættulaus	afþreying	í	augum	margra	þátttakenda	(Mui	o.fl.,	
2014).	

	

2.2.3 Birting	vímuefna	í	tónlist	

Eins	og	fram	hefur	komið	þá	hefur	tónlist	lengi	spilað	stóran	þátt	í	lífi	ungmenna	og	er	talin	
geta	haft	mótandi	áhrif	á	skoðanir	þeirra	og	viðhorf	til	vímuefna.	Umfjöllun	um	
vímuefnaneyslu	í	dægurmenningunni	hefur	lengi	verið	talin	mikið	áhyggjuefni	vegna	
mögulegra	áhrifa	sem	hún	getur	haft	á	ungt	fólk	og	vímuefnaneyslu	þeirra,	en	birting	
vímuefna	hefur	lengi	verið	til	staðar	í	tónlist	(Gruber,	Thau,	Hill,	Fisher	og	Grube,	2005;	
Hardcastle	o.fl.,	2015;	Oberle	og	Garcia,	2015).	Vísanir	í	vímuefni	í	auglýsingum,	sjónvarpi,	
dægurlögum	og	öðrum	miðlum	er	talin	geta	ýtt	undir	frekari	vímuefnaneyslu	meðal	ungs	
fólks	með	því	að	setja	slíka	neyslu	fram	í	jákvæðu	ljósi	(Gruber	o.fl.,	2005).	Rannsókn	Mulder	
og	félaga	(2010)	sýnir	fylgni	á	milli	þess	að	hlusta	á	háværa	og	orkumikla	tónlist,	á	borð	við	
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rapptónlist,	og	aukna	vímuefnaneyslu	meðal	ungs	fólks	(Mulder	o.fl.,	2010).	Rannsókn	sem	
gerð	var	á	bandarískri	rapptónlist	greindi	neyslu	sem	eina	af	meginorðræðunum	í	þeim	
textum	og	tónlistarmyndböndum	sem	tekin	voru	fyrir	(Lindsay	og	Lyons,	2018).	Í	
rannsóknum	á	ólíkum	tónlistarstefnum	hefur	verið	sýnt	fram	á	að	vísun	í	vímuefni	megi	finna	
hvað	mest	innan	rapptónlistarinnar	(Herd,	2014;	Lindsay	og	Lyons,	2018)	og	undanfarin	ár	
hefur	umfjöllun	og	birting	vímuefna	í	textum	og	myndböndum	rapptónlistarmanna	aukist	
(Lindsay	og	Lyons,	2018).	Á	árunum	1988	til	1998	varð	mikil	uppsveifla	í	rapptónlist	og	
færðist	áhersla	í	textum	í	auknum	mæli	á	vímugjafa,	nánar	tiltekið	áfengi,	fíkniefni	og	
misnotkun	á	lyfseðilsskyldum	lyfjum	(Herd,	2014).	Rannsóknir	í	Bandaríkjunum	sýna	að	
tilvísanir	í	vímuefnaneyslu	og	sérstök	vörumerki	áfengis	í	nútímatónlist	hafa	farið	vaxandi.	
Árið	2009	voru	um	það	bil	70%	rapplaga	á	vinsældarlistum	Bandaríkjanna	sem	vísuðu	í	
vímugjafa	sem	hluta	af	jákvæðum	og	eftirsóknarverðum	lífsstíl.	Peningar,	berar	konur	og	
merkjavörur	eru	sýnd	í	gríð	og	erg	í	tónlistarmyndböndum	sem	fylgja	slíkum	lögum.	Þetta	
gerir	lífsstílinn	oftar	en	ekki	eftirsóknarverðan	fyrir	ungt	fólk,	en	tilgangurinn	með	slíkri	
birtingu	á	konum	og	merkjavörum	er	oft	á	tíðum	að	selja	og	markaðssetja	ákveðnar	vörur	
sem	tónlistarmennirnir	fá	síðan	greitt	fyrir	(Hardcastle	o.fl.,	2015;	Herd,	2014).	Tilvísanir	í	
vímuefnaneyslu	í	breskum	dægurlagatextum	jukust	einnig	á	milli	áranna	2001	og	2011	þar	
sem	um	það	bil	eitt	af	hverjum	fimm	lögum	vísaði	í	áfengisneyslu	og	um	það	bil	eitt	af	
hverjum	átta	lögum	vísaði	í	óhóflega	áfengisdrykkju	(Hardcastle	o.fl.,	2015).	Þær	vísanir	í	
áfengisneyslu	höfðu	einnig	að	mestu	leyti	jákvæðan	brag	yfir	sér	og	var	algengt	að	fjallað	
væri	um	áfengi	sem	skemmtilega	afþreyingu	sem	hefði	engar	slæmar	afleiðingar	í	för	með	
sér	(Hardcastle	o.fl.,	2015;	Oberle	og	Garcia,	2015).	

Þessi	þróun	er	ekki	ný	af	nálinni	en	tilvísun	í	áfengisneyslu	í	dægurlagatextum	er	talin	
hafa	aukist	fimmfalt	á	milli	áranna	1979	og	1997	(Herd,	2005).	Yfirgnæfandi	meirihluti	
þessara	tilvísana	í	áfengi	hafði	jákvæðan	brag.	Við	greiningu	á	279	dægurlagatextum	á	
amerískri	popptónlist	árið	2005	kom	í	ljós	að	um	það	bil	23,7%	laganna	innihéldu	tilvísanir	í	
áfengisneyslu	og	voru	flest	þeirra	talin	birta	áfengisneyslu	á	jákvæðan	hátt.	Í	um	það	bil	25%	
af	tilvísunum	í	áfengisneyslu	var	enn	fremur	vísað	í	sérstaka	áfengistegund	(Herd,	2014;	
Lindsay	og	Lyons,	2018).	Fræðimenn	telja	að	vímuefnaneysla	frægra	einstaklinga	og	
myndbirting	áfengis-	og	vímuefna	í	auglýsingaskyni	leiði	til	þess	að	ungt	fólk	og	ungmenni	
þrói	með	sér	jákvæðar	hugmyndir	gagnvart	notkun	þessara	vímugjafa	(Gruber	o.fl.,	2005).	

Tónlistarmyndbönd	eru	talin	veita	mikilvæga	innsýn	í	nútímagildi	og	menningu,	en	
tilvísanir	í	áfengi,	tóbak	og	önnur	vímuefni	í	dægurlagatextum	jukust	verulega	frá	árinu	1957	
til	ársins	2007	(Herd,	2014;	Lindsay	og	Lyons,	2018).	Tónlistarmyndbönd	eru	notuð	í	sífellu	til	
að	auglýsa	áfengi	til	ungs	fólks	og	eru	talin	vera	áhrifameiri	en	hefðbundnar	áfengis-
auglýsingar	vegna	þess	að	myndböndin	eru	listræn	og	eru	sett	fram	sem	óbein	
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markaðssetning.	Markaðssetning	áfengis	beinist	oft	að	ungu	fólki	og	inniheldur	gjarnan	
orðræður	sem	reyna	að	tengja	saman	áfengi	við	kyn,	til	dæmis	á	þann	hátt	að	bjór	sé	
tengdur	við	karlmennsku	og	vín	sé	tengt	við	kvenleika	(Burkhalter	og	Thornton,	2014;	
Lindsay	og	Lyons,	2018).	

Ungt	fólk	ver	miklum	tíma	í	að	hlusta	á	tónlist	og	er	dægurtónlist	að	mestu	leyti	beint	að	
ungu	fólki.	Oberle	og	Garcia	(2015)	rannsökuðu	tengslin	á	milli	þess	að	hlusta	á	tónlist	og	að	
neyta	vímuefna	meðal	háskólanema	í	Bandaríkjunum.	Í	rannsókninni	voru	ýmsar	tónlistar-
stefnur	teknar	fyrir	og	sýnir	rannsóknin	tengsl	á	milli	rapptónlistar	og	neyslu	áfengis	og	
kannabis.	Þetta	gefur	til	kynna	að	því	meira	sem	einstaklingur	hlustar	á	rapp,	því	líklegri	er	
hann	til	þess	að	neyta	vímuefna	(Oberle	og	Garcia,	2015).	

	

2.2.4 Rapptónlist	

Rapptónlist	á	rætur	sínar	að	rekja	til	í	fátækrahverfanna	í	New	York,	en	þá	er	oftast	talað	um	
hverfin	Bronx,	Brooklyn	og	Harlem	í	New	York	(Becker	og	Sweet,	2018;	Belle,	2014;	Kruse,	
2016;	Oware,	2016;	Schneider,	2011).	Upphaf	tónlistarstefnunnar	er	rakin	til	áttunda	
áratugarins	þegar	mikið	atvinnuleysi	ríkti	í	New	York,	sem	bitnaði	helst	á	fólki	í	minnihluta-
hópum	sem	var	að	mestu	leyti	svart	fólk	og	urðu	þar	af	leiðandi	fátæk.	Hverfið	sem	kom	
verst	út	úr	þessu	var	Suður-Bronx,	en	fólkið	sem	bjó	þar	var	mismunað	af	efri	stéttum	
samfélagsins	og	áttu	þessi	minnihlutahópar	í	miklum	erfiðleikum	sem	leiddi	til	þróun	
rappstefnunnar	(Becker	og	Sweet,	2018;	Belle,	2014).	Rapp	varð	uppspretta	að	uppreisn	
fátækrahverfanna	gegn	auðvaldinu.	Slæmar	aðstæður	þeirra	kynti	undir	hvata	þeirra	til	að	
berjast	fyrir	borgaralegum	réttindum	sínum.	Sumir	sneru	sér	að	ofbeldi	og	mynduðu	gengi,	
en	út	frá	þeim	fór	fólk	að	nota	rapptónlist	til	að	tjá	sig	og	sameina	fólk	(Becker	og	Sweet,	
2018;	Belle,	2014).	

Tónlistarstefnan	dreifðist	í	kjölfarið	til	annarra	borga	í	Bandaríkjunum	og	vakti	mikla	
athygli,	sérstaklega	meðal	ungmenna	sem	voru	sjálf	að	reyna	að	koma	sér	á	framfæri	og	voru	
jaðarsett.	Rapp	gerði	fólki	kleift	að	tjá	sig	og	gaf	þeim	von	og	innblástur.	Einnig	gerði	tónlistin	
ungmennum	kleift	á	að	fá	útrás	með	skapandi	tjáningu,	tónlist,	dansi	og	veggjakroti	(e.	
graffiti)	(Becker	og	Sweet,	2018).	Rapptónlist	er	talin	hafa	skapað	nýjan	vettvang	fyrir	
einstaklinga	og	listamenn	sem	pössuðu	ekki	inn	í	aðrar	vinsælar	og	viðurkennar	tónlistar-
stefnur	og	gaf	rapptónlist	fólki	tækifæri	til	að	skapa	sinn	eigin	persónuleika	og	stíl.	Þessi	
tækifæri	til	að	þróa	sinn	eigin	persónuleika	og	stíl	innan	tónlistarinnar	varð	til	þess	að	
fjölmargar	ólíkar	stefnur	og	tegundir	rapptónlistar	urðu	til	á	borð	við	krimmarapp	(e.	gangsta	
rap),	trapp,	tilfinningarapp,	kvennarapp	og	fleira	(Schneider,	2011).	Á	níunda	áratugnum	fór	
rapp	að	breiðast	út	um	Bandaríkin	og	um	það	leyti	fóru	fræðimenn	að	velta	þessum	
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tónlistarstefnum	fyrir	sér	og	hvaða	áhrif	þær	gætu	haft	á	almenning	(Becker	og	Sweet,	2018;	
Schneider,	2011).	Fræðimenn	fóru	þá	að	rannsaka	framsetningu	tónlistarinnar	og	gildi	
hennar.	Þar	að	auki	var	farið	að	skoða	önnur	málefni	á	borð	við	hvítleika	(e.	whiteness)	sem	
gerð	verður	grein	fyrir	síðar	í	kaflanum,	glæpahegðun	og	karlmennsku.	Fræðimenn	tengja	
þessa	tónlistarstefnu	við	fátækrahverfi,	atvinnuleysi,	kvenhatur,	kynþáttahatur	og	færri	
tækifæri	svartra	jaðarsettra	einstaklinga	til	menntunar	(Becker	og	Sweet,	2018;	Schneider,	
2011).	

Rapptónlist	sem	pólitískur	og	félagslegur	vettvangur	hefur	þróast	hratt	undanfarin	25	ár	
og	hefur	tónlistarstefnan	haft	áhrif	á	og	ögrað	tónlistariðnaðinum	víða	(Schneider,	2011).	Hin	
neikvæða	skilgreining	á	rapptónlist	og	tengsl	tónlistarinnar	við	glæpahegðun	á	rætur	að	rekja	
í	upphaf	tónlistarinnar.	Þar	að	auki	er	talið	að	fjölmiðlar,	sérstaklega	þegar	horft	er	á	
hugtakið	í	skemmtanabransanum,	séu	helsta	ástæðan	fyrir	neikvæðu	viðhorfunum	og	
skilgreiningunum	á	ákveðnum	hópum	innan	bransans	og	sérstaklega	minnihlutahópa	í	
bransanum	(Schneider,	2011).	Líkt	og	þegar	aðrar	tónlistarstefnur	komu	fyrst	á	sjónarsvið,	á	
borð	við	jazz	og	rokk,	sem	eiga	einnig	uppruna	sinn	frá	svörtum	einstaklingum	(Verstegen,	
2011),	hefur	rapptónlist	verið	gagnrýnd	og	talin	spillandi	fyrir	yngri	kynslóðir	vegna	þess	hve	
ögrandi	hún	er	(Tanner	o.fl.,	2009).	Rapptónlist	hefur	fengið	mikla	umfjöllun	í	fjölmiðlum,	
stjórnmálum	og	fleiri	vettvöngum	sem	hafa	gagnrýnt	tónlistina	og	það	sem	tónlistin	hefur	
sett	fram	og	leitt	af	sér	í	samfélagið	(Schneider,	2011)	og	er	rapptónlist	í	dag	ein	vinsælasta	
tónlistarstefna	heims.	Lengi	hefur	verið	í	umræðunni	að	rapptónlist	sé	talin	vera	skaðleg	og	
eru	rapptextar	meðal	annars	taldir	vera	mjög	ögrandi	og	eru	blótsyrði	notuð	í	miklum	mæli	
miðað	við	aðrar	tónlistarstefnur	(Tanner	o.fl.,	2009).	Margar	rappplötur	sem	hafa	verið	
gefnar	út	og	innihalda	gróft	og	klámfengið	orðalag	eru	merktar	með	„parental	advisory	
explicit	content”	(í.	foreldrar	athugið	óheflað	málfar).	Þegar	slíkur	miði	er	kominn	á	plöturnar	
merkir	það	að	í	lögunum	sé	orðalag	sem	er	kynferðislegt,	einkennist	af	kvenfyrirlitningar-
orðræðu	og	upphefji	áfengis-	og	vímuefnaneyslu	(Schneider,	2011).	Þrátt	fyrir	það	er	reynt	
að	varpa	ljósi	á	mikilvægi	tónlistarstefnunnar	þar	sem	ýmsir	rapparar	ólust	upp	í	fátækum	
hverfum	með	ekkert	og	náðu	að	öðlast	frægð	og	frama	í	gegnum	tónlistina.	Hægt	er	að	líta	á	
þá	sem	fyrirmyndir	fyrir	ungmenni	úr	minnihlutahópum	(Belle,	2014;	Tanner	o.fl.,	2009).	

	

2.2.5 Kynjuð	neysluhyggja	í	rapptónlist		

Eftir	að	rapptónlist	breiddist	út	og	náði	til	stærri	markhópa	varð	tónlistarstefnan	álitin	
söluhæf	(Hunter,	2011).	Dýr	og	hágæða	vörumerki	fóru	að	birtast	sífellt	oftar	í	rapptónlist	og	
fóru	þá	að	myndast	tengsl	á	milli	ýmissa	dýra	vara	og	rapptónlistar.	Dýrar	hönnunarvörur	á	
borð	við	föt,	skó,	skartgripi	og	bíla	fóru	að	birtast	oftar	í	myndböndum	rappara,	bæði	á	
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röppurunum	sjálfum	og	konunum	með	þeim	(Hunter,	2011;	Oware,	2014).	Rannsókn	Hunter	
(2011)	sýnir	að	rapparar	fóru	í	kjölfarið	að	rappa	meira	um	peninga	og	vald,	sem	er	tengt	við	
orðræðuna	um	karlmennsku.	Sumir	rapparar	fóru	þá	að	hætta	að	rappa	um	kvenfyrirlitningu	
og	röppuðu	frekar	um	að	kaupa	dýrar	gjafir	handa	konunum	sínum,	og	því	fylgdi	ákveðið	vald	
af	því	það	gæti	enginn	boðið	konunum	betur	en	þeir.	Lífsstíllinn	þeirra	sem	þeir	vörpuðu	
fram	til	hlustenda	sinna	var	uppfullur	af	dýrum	hönnunar	og	lúxus	vörum	og	náðu	þeir	
þannig	að	skapa	ímynd	sína.	Rappararnir	náðu	jafnvel	að	daðra	við	stúlkur	í	gegnum	texta	
sína	og	ekki	skorti	dýrar	hönnunarvörur	og	lúxus	lífsstíl	í	rómantískum	atriðum	í	tónlistar-
myndböndum	þeirra	(Hunter,	2011).	Á	þennan	hátt	náðu	margir	bandarískir	rapparar	að	gera	
sig	að	tákni	neysluhyggjunnar.	Neysluhyggja	er	hugtak	sem	varpar	ljósi	á	vaxandi	tilhneigingu	
fólks	til	að	kaupa	meira	af	vörum	og	þjónustu	(Passini,	2013).	Hugtakið	felur	í	sér	óþarfa	
neyslu	í	lífi	einstaklinga	þar	sem	lífið	snýst	um	að	kaupa,	selja	og	eignast	hluti.	Hefur	þetta	
mikil	áhrif	á	líf	fólks	í	nútímasamfélagi	þar	sem	neyslan	felur	í	sér	ánægju	einstaklinga	við	
kaup	á	nýjum	vörum.	Auglýsingar	víða	innan	samfélagsins	hafa	mótað	hugsanir	einstaklinga	
til	þess	að	kaupa	meira.	Þessar	auglýsingar	eru	oft	á	tíðum	áberandi	en	geta	líka	leynst	víða,	
eins	og	í	dægurlagatextum	og	tónlistarmyndböndum	(Passini,	2013).	

Markaðssetning	á	kynþáttabundnum	menningartáknum	á	borð	við	rapp	gerir	hvítum	
einstaklingum	kleift	að	fá	svipaða	upplifun	og	fólk	af	öðrum	kynþætti	(Rodriguez,	2006).	
Einstaklingar	notar	tónlist	og	aðrar	neysluvörur	til	að	skapa	ímynd	sína	og	sýna	heiminum	
hver	þau	eru,	en	rannsókn	Rodriguez	(2006)	sýnir	að	hvítir	einstaklingar	sögðust	hlusta	á	
tónlist	svartra	einstaklinga	til	þess	að	virðast	flottari	því	það	þykir	meira	töff.	Rannsókn	
Rodriguez	(2006)	fór	fram	í	Bandaríkjunum	og	tók	hann	viðtöl	við	hvíta	einstaklinga	sem	
hann	sá	á	rapptónleikum.	Í	rannsókninni	kom	einnig	í	ljós	að	þátttakendurnir	notuðu	
tónlistina	til	að	staðsetja	sig	í	menningu	svartra	og	jafnframt	til	að	varpa	fram	ímynd	þeirra	
sem	einstaklingar.	Rappmenning	er	að	sögn	þátttakenda	í	rannsókn	Rodriguez	í	fararbroddi	
dægurmenningar	og	veitir	ungmennum	upplýsingar	um	nýjustu	tísku,	slangur	og	annað	sem	
þykir	vera	töff	(Rodriguez,	2006).	

	

2.2.6 Hvítleiki	innan	rapptónlistar	

Líkt	og	kom	fram	hér	á	undan	var	rapp	upphaflega	notað	sem	tjáningarform	svartra	
jaðarsettra	manna.	Hins	vegar	hefur	tónlistarstefnan	breiðst	út	til	annarra	hópa	og	
einstaklinga	í	gegnum	árin,	og	fer	tengingin	á	milli	rapptónlistar	og	svartra	manna	dvínandi	
(Foster,	2009).	Svartir	einstaklingar	hafa	lengi	vel	ráðið	yfir	rappsenunni	en	hvítir	
einstaklingar	hafa	reynt	að	skapa	sinn	sess	í	rappinu	í	seinni	tíð	(Oware,	2016).	Seint	á	níunda	
áratug	síðustu	aldar	fóru	hvítir	rapparar	að	skjóta	upp	kollinum	og	láta	að	sér	kveða	(Oware,	
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2016).	Um	leið	og	rapptónlistin	fór	að	breiðast	út	og	verða	vinsælli	fóru	hvítir	millistéttar	
unglingsstrákar	að	reyna	að	koma	sér	fyrir	í	rappsenunni.	Á	þessum	tíma	fór	rapptónlistin	að	
taka	breytingum	og	fóru	textar	bæði	svartra	og	hvítra	millistétta	rappara	að	innihalda	meiri	
kvenfyrirlitningu,	ofbeldi	og	sögur	úr	fátækrahverfunum	(e.	ghetto)	Bandaríkjanna	sem	
innihéldu	skotárásir	og	annað	slíkt	ofbeldi	(Oware,	2016).	Hluti	af	unga	fólkinu,	sem	mörg	
hver	voru	hvít	millistéttar	ungmenni,	fóru	að	tengja	meira	við	ungu	hvítu	rapparana	og	í	
kjölfarið	gaf	þeim	meira	gildi	og	skapaði	þannig	sess	fyrir	hvíta	rappara	í	rappsenunni	
(Oware,	2014).	

Þegar	fyrstu	rappararnir	komu	fyrst	fram	á	sjónarsvið	stóðu	þeir	frammi	fyrir	ýmsum	
hindrunum.	Rapparar	í	dag	standa	enn	frammi	fyrir	hindrunum	hvítra	manna	sem	hunsa	
sögu	rappsins	og	reyna	að	taka	yfir	tónlistarstefnuna	með	hvítleika	sínum	(Foster,	2009).	
Verstegen	(2011)	skoðaði	hvort	að	rapptónlist	hvítra	rappara	væri	að	einhverju	leyti	
frábrugðin	rapptónlist	svartra	rappara.	Í	rannsókn	sinni	tekur	hann	sérstaklega	fyrir	
rapparann	Eminem	sem	hefur	náð	gríðarlegum	vinsældum	með	rapptónlist	sinni	bæði	meðal	
hvítra	og	svartra	einstaklinga.	Það	sem	Verstegen	þykir	áhugavert	er	hvernig	Eminem	hefur	
verið	samþykktur	í	rappmenningu	svartra	einstaklinga	þrátt	fyrir	hvíta	húðlitinn	sinn.	Þá	
tekur	Verstegen	einnig	fram	að	ekki	hafa	margir	aðrir	hvítir	rapparar	náð	að	vinna	sér	inn	
sömu	viðurkenningu	og	Eminem	innan	samfélags	svartra	einstaklinga	og	rappmenningu	
þeirra	(Verstegen,	2011).	Eminem	hefur	þá	sjálfur	bent	á	að	húðlitur	hans	hefur	gefið	honum	
ákveðið	vald	og	forskot	á	frægð	og	frama	í	tónlistarheiminum,	en	rapparinn	hefur	fjallað	um	
það	í	lögum	sínum	að	hann	hafi	notað	rapptónlist	og	með	hvítleika	sínum	grætt	á	því	en	
flestir	aðrir	svartir	rapparar	(Verstegen,	2011).	

Í	rannsókn	Appelrouth	og	Kelly	(2013)	er	greint	frá	því	að	rapparinn	Vanilla	Ice	tjáði	í	
viðtali	við	USA	Today	að	„rapp	væri	svart”.	Sagðist	hann	vera	einungis	hvítur	maður	sem	væri	
að	reyna	að	rappa	og	sagðist	vera	einungis	heppinn	að	hafa	náð	svona	langt.	Þetta	viðtal	átti	
sér	stað	eftir	að	hann	varð	fyrsti	rapparinn	til	að	ná	toppsæti	á	Billboard	listanum	í	
Bandaríkjunum	árið	1990	(Appelrouth	og	Kelly,	2013)	sem	gefur	til	kynna	að	stór	hluti	fólks	
fannst	rapptónlist	Vanilla	Ice	vera	eftirsóknarverð.	Rannsókn	Fried	(1996)	sýndi	að	fólk	
bregst	mismunandi	við	lagi	og	texta	út	frá	því	hver	flytur	lagið.	Þegar	spilað	var	rapplag	fyrir	
þátttakendur,	flutt	af	svörtum	einstakling,	þá	var	bæði	lagið	og	textinn	gagnrýnt	harðlega	og	
talið	hneykslanlegt.	Hins	vegar	þegar	lagið	var	flutt	í	nýjum	búning,	með	sama	texta,	af	
hvítum	einstakling	þá	voru	viðbrögðin	allt	öðruvísi	og	var	lagið	ekki	gagnrýnt	jafn	harðlega	
(Fried,	1996).	Líkt	og	aðrir	rapparar	innihalda	textar	Eminem	kvenfyrirlitningu,	glæpahegðun	
og	annað.	Rapparinn	hefur	fengið	á	sig	stimpil	sem	hvítt	hyski	(e.	white	trash)	sem	bendir	til	
þess	að	hann	sé	hvítur	maður	úr	fátækrahverfi	í	Bandaríkjunum,	og	þykir	það	vera	móðgandi.	
Þrátt	fyrir	það	eru	báðir	rapparar	eru	dæmi	um	hvítleika	í	rapptónlist	og	hvernig	hvítleiki	ber	
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í	sér	vald,	en	í	þessu	tilfelli	gaf	húðliturinn	þeim	forskot	til	að	ná	slíkum	vinsældum	
(Verstegen,	2011).	Rannsókn	Foster	(2009)	sýnir	þó	að	fólk	tengir	almennt	rapptónlist	við	
svarta	einstaklinga	en	Verstegen	(2011)	tekur	fram	í	sinni	rannsókn	að	svartur	og	ríkur	
rappari	verður	áfram	aðeins	skilgreindur	sem	svartur.	Hins	vegar	verður	hvítur	og	ríkur	
rappari	að	tákni	valds	í	tónlistarheiminum.	Út	frá	þessu	má	draga	þá	ályktun	að	tónlist,	og	þá	
sérstaklega	rapptónlist,	hefur	mikil	áhrif	á	hvernig	fólk	upplifir	menningu	og	einstaklinga	í	
umhverfi	sínu.	

	

2.2.7 Kyngervi	í	rapptónlist	

Dægurmenning	á	þátt	í	að	móta	hugmyndir	einstaklinga	um	kyngervi	og	kynjahlutverk	
(Danesi,	2015).	Hugmyndir	samfélagsins	um	kyngervi	geta	breyst	í	tímans	rás	og	
skilgreiningar	á	kynjum	og	kynjahlutverkum	eru	sífellt	að	breytast	(Guðný	Gústafsdóttir,	
2013).	Fjölmiðlar	hafa	til	að	mynda	mótað	ákveðnar	hugmyndir	um	hvernig	kynin	eiga	að	líta	
út	með	ýmis	konar	auglýsingum	þar	sem	kynin	birtast	á	þann	hátt	sem	þykir	verða	
eftirsóknarvert.	Til	að	mynda	eru	tágrannar	og	smágerðar	konur	oft	notaðar	sem	tákn	
kvenleika	á	meðan	karlmennskan	er	táknuð	með	stæltum	eða	vel	efnuðum	körlum.	Einnig	
sýnir	rannsókn	Cundiff	(2013)	að	tónlist	er	sá	miðill	sem	birtir	hvað	mest	af	kynferðislegu	efni	
samanborið	við	aðra	miðla).		

Staðalímyndir	kynjanna	koma	víða	fyrir	í	dægurtónlist	þar	sem	karlar	eru	taldir	vera	æðri	
konum	og	er	því	haldið	fram	að	rapptónlist	geti	ýtt	undir	kvenfyrirlitningu	og	kynjamismunun	
(Belle,	2014).	Þó	er	talið	að	þetta	hafi	breyst	aðeins	með	tímanum	og	að	birtingarmynd	
kvenna	og	hlutverk	þeirra	í	tónlist	hafi	breyst.	Er	þá	haldið	því	fram	að	birtingarmynd	þeirra	
sé	orðin	fjölbreyttari,	en	þó	er	sjaldgæft	að	birtingarmynd	kvenna	sýni	greind	þeirra,	
sjálfstæði	eða	jafnvel	að	þær	séu	æðri	karlmönnum	(Belle,	2014;	Weitzer	og	Kubrin,	2009).	
Rapptónlist	hefur	notið	mikilla	vinsælda	meðal	ákveðins	hóps	ungs	fólks	og	er	talin	hafa	ýtt	
undir	ákveðnar	staðalímyndir	kynjanna,	kynjahlutverka	og	kyngervis	(Leavy	og	Trier-Bieniek,	
2014).	

Rapptónlist	er	talin	hafa	áhrif	á	hvernig	einstaklingar	um	allan	heim	lítur	á	svart	fólk	
(Belle,	2014).	Greina	má	ákveðnar	karlmennskuhugmyndir	í	rapptextum	og	myndböndum	
um	svarta	karlmenn	í	Bandaríkjunum.	Þær	hugmyndir	fela	í	sér	að	svartir	karlmenn	séu	mjög	
harðir	af	sér,	sýni	engar	mjúkar	hliðar	og	séu	ofbeldisfullir	og	yfirráðandi	(Oware,	2011).	
Rannsóknir	hafa	leitt	í	ljós	að	ýmsir	rapparar	taka	þátt	í	að	upphefja	karlmennsku	og	ýktar	
staðalímyndir	(e.	hypermasculinity)	í	tónlistarstefnu	sinni	út	frá	því	hvernig	þeir	rappa	um	
vald	sitt	og	karlmennsku	sína,	og	jafnframt	hvernig	þeir	sýna	bera	vöðva	sína	framan	á	
plötum	sínum	eða	í	tónlistarmyndböndum	(Oware,	2011).	Þegar	reynt	er	að	skilgreina	
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karlmennsku	í	rappi	þá	kemur	oft	upp	hugmyndin	um	„thug”,	en	orðið	vísar	til	svartra	
rappara	í	Bandaríkjunum	og	vísar	þá	sérstaklega	í	ofbeldis-	og	glæpahegðun	þeirra.	Orðið	er	
jafnframt	talið	vera	staðalímynd	karlmennsku	svartra	rappara	(Belle,	2014).	Talið	er	að	
svartir	rapparar	leiki	sér	gjarnan	með	þessa	staðalímynd	til	þess	að	þéna	peninga	og	má	sjá	
dæmi	um	það	í	textum	þeirra.	Að	mörgu	leyti	er	svört	karlmennska	í	rappi	gjörningur	á	
fyrirfram	hugsuðum	hugmyndum	um	hvað	það	þýðir	að	vera	svartur	maður	í	Bandaríkjunum	
og	hvernig	það	er	bundið	við	hugmyndir	um	kynþátt	og	stéttastöðu	(Belle,	2014).	Svört	
karlmennska	hafði	lengi	verið	álitin	sem	villimennska	og	er	því	hægt	að	líta	á	svarta	
karlmennsku	í	rapptónlist	sem	andsvar	neikvæðra	staðalímynda	svartra	manna.	Ekki	er	hægt	
að	fjalla	um	skilgreiningar	á	hugtakinu	svört	karlmennska	án	þess	að	hugsa	um	stöðu	þeirra	í	
samfélaginu	og	sögu	svartra	einstaklinga.	Lengi	hefur	verið	litið	á	svarta	manninn	sem	
„vonda	manninn”	og	fer	það	langt	aftur	í	tímann	(Dietrich,	2014).	Sumir	svartir	rapparar	
reyna	þó	að	nýta	rapptónlist	til	að	skapa	nýja	ímynd	af	sjálfum	sér	og	svörtum	mönnum	og	
reyna	þannig	að	breyta	áherslum	í	tónlistarstefnunni	(Belle,	2014).		

Belle	(2014)	gerir	grein	fyrir	tveimur	tegundum	rapptónlistar	í	rannsókn	sinni,	en	þær	eru	
„mainstream”	og	„underground”.	Miðað	við	skilgreiningar	Belle	(2014)	þá	flokkast	rapp-
tónlistin	sem	tekin	er	fyrir	í	þessari	rannsókn	sem	„mainstream”,	en	það	er	sú	rapptónlist	
sem	fær	stóra	plötusamninga	og	er	spiluð	mikið	í	útvarpi.	Einnig	eru	megináherslur	í	
„mainstream”	rapptónlist	vímuefni,	ofbeldi,	glæpahegðun	og	kynlíf.	Þá	er	einnig	talið	að	stór	
plötufyrirtæki	ýti	undir	gjörning	rappara	á	staðalímynd	þeirra	til	þess	að	græða	meira	á	þeim	
og	er	það	talin	vera	ástæðan	fyrir	því	að	slík	viðfangsefni	eru	megin	áherslan	í	vinsælli	nútíma	
rapptónlist	(Belle,	2014;	Weitzer	og	Kubrin,	2009).	

Orðræðan	um	að	rapparar	séu	„ósigrandi”	verið	greind	í	rapptextum	en	sú	orðræða	hefur	
verið	tengd	við	ofbeldishneigð	sem	rapparar	hafa	sýnt	í	textum	sínum	og	myndböndum	
(Oware,	2011).	Ein	tegund	rapptónlistar	er	talin	sýna	sérstaklega	mikið	af	ofbeldi	í	textum	
sínum	og	myndböndum,	en	það	er	krimmarappið.	Ef	marka	má	texta	margra	krimmarappara	
(e.	gangsta	rappers)	og	meðal	annars	þeirra	sem	skilgreindir	eru	sem	„thugs”,	þá	gæti	heill	
her	ekki	skaðað	þá.	Krimmarapparar,	líkt	og	„thugs”,	sýna	mikla	ofbeldis-	og	glæpahegðun	og	
er	oft	talin	vera	staðalímynd	svartra	rappara.	Krimmarapp	(e.	gangsta	rap)	er	ein	vinsælasta	
undirtegund	rapptónlistar	og	fellur	meðal	annars	undir	„mainstream”	rapptónlist,	en	
kvenfyrirlitning	kemur	mikið	fyrir	í	krimmarappi	og	jafnvel	meira	en	í	öðrum	tegundum	
rapptónlistar.	Þá	hafa	vinsælir	rapparar	á	borð	við	Eminem,	Ludacris	og	Ja	Rule	hlutgert	
konur	og	lýst	frá	ofbeldi	gagnvart	konum	í	textum	sínum	í	auknum	mæli.	Einnig	hafa	þeir	
með	tónlist	sinni	reynt	að	koma	á	framfæri	þeim	skilaboðum	að	undirgefni	sé	aðlaðandi	
eiginleiki	kvenna	(Cundiff,	2013).	
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	Greiningar	ýmsra	rannsókna	hafa	sýnt	fram	á	kvenfyrirlitningu	og	hlutgervingu	kvenna	í	
rapptónlist	og	hefur	rapp	verið	gagnrýnt	fyrir	myndræna	og	niðrandi	texta	sem	innihalda	
kvenhatur	(Belle,	2014;	Cundiff,	2013;	Oware,	2011;	Weitzer	og	Kubrin,	2009).	Weitzer	og	
Kubrin	(2009)	héldu	því	fram	að	ýktar	staðalímyndir	karlmennskunnar	hafði	mestu	áhrifin	á	
rapparanna	hvað	varðar	niðurlægingu	kvenna.	Í	rannsókn	Weitzer	og	Kubrin	(2009)	var	
hlutgerving	kvenna	og	kvenfyrirlitning	ríkjandi	í	um	það	bil	22%	af	403	amerískum	rapplögum	
sem	þau	greindu.	Í	greiningu	þeirra	á	rapplögunum	fundu	þeir	fimm	ríkjandi	þemu;	
uppnefning	og	smánun	kvenna,	kynferðisleg	hlutgerving	kvenna,	vantraust	kvenna,	ofbeldi	
gegn	konum	og	vændi.	Rannsóknin	sýnir	þá	einnig	að	kvenkyns	rapparar	á	þeim	tíma	sem	
þau	söfnuðu	gögnunum	voru	af	skornum	skammti	og	sýnir	það	hversu	karllæg	þessi	
tónlistarstefna	var	á	þessum	tíma	(Weitzer	og	Kubrin,	2009).	Þrátt	fyrir	að	kvenfyrirlitning	
birtist	sjaldnar	í	rapplögunum	en	rannsakendur	bjuggust	við	þá	var	tíðni	ekki	aðalatriðið	
samkvæmt	Weitzer	og	Kubrin,	en	skilaboð	tónlistarinnar	skiptu	frekar	máli	að	þeirra	mati	
(Lindsay	og	Lyons,	2018;	Weitzer	og	Kubrin,	2009).		

Rannsókn	Cundiff	(2013)	skoðaði	áhrif	kvenhaturs	í	rapptextum	og	hvernig	textar	geta	
mótað	hugmyndir	einstaklinga	um	ofbeldi	gegn	konum.	Í	rannsókninni	voru	lagatextar	
skoðaðir	frá	vinsældarlistanum	í	Bandaríkjunum	síðastliðin	áratug,	eða	frá	árinu	2000	til	
ársins	2010.	Rannsóknin	sýnir	meðal	annars	að	rapplög	sem	innihéldu	texta	um	kven-
fyrirlitningu	eða	kvenhatur	voru	mest	áberandi	á	fyrri	hluta	áratugarins,	eða	frá	árinu	2000	til	
2005	(Cundiff,	2013).	Þar	að	auki	var	könnun	send	út	til	nemenda	við	háskóla	í	
Bandaríkjunum	til	þess	að	kanna	skoðanir	og	viðhorf	nemenda	gagnvart	rapptónlist	og	
hvernig	þau	líta	á	vandamál	eins	og	heimilisofbeldi.	Þá	var	einnig	athugað	hvort	þeim	finnst	
rapptónlist	hafa	jákvæð	eða	neikvæð	áhrif	á	skoðanir	þeirra	til	heimilisofbeldis.	Í	þessari	
rannsókn	var	einnig	athugað	hvaða	skoðanir	þátttakendur	höfðu	á	birtingarmynd	kvenna	í	
rapptónlist.	Þeir	áhrifaþættir	sem	voru	skoðaðir	voru	eftirfarandi:	tónlistartegund,	kyn	og	
kynþáttur	tónlistarmannsins.	Af	þeim	þátttakendum	sem	sögðust	hlusta	reglulega	á	
rapptónlist	þá	var	meira	en	helmingur	þeirra	sem	töldu	að	rapptónlist	mótaði	að	einhverju	
leyti	viðhorf	þeirra	sem	hlusta	á	tónlistina	gagnvart	heimilisofbeldi.	Einnig	voru	þau	sammála	
um	að	textarnir	gera	hlustendur	ónæma	fyrir	ofbeldi	gegn	konum,	kynferðislega	áreitni	og	
hlutgervingu	og	niðurlægingu	kvenna.	Meira	en	helmingur	þátttakenda	töldu	að	rapptónlist	
stuðli	að	ofbeldisfullri	hegðun	gagnvart	konum	og	þar	að	auki	taldi	meirihluti	að	skilaboð	
rapptónlistar	hvetji	til	óvirðingar	og	niðurlægingar	gagnvart	konum.	Helmingur	þátttakenda	
voru	sammála	eða	mjög	sammála	um	að	rapptónlist	upphefji	ofbeldi	gagnvart	konum	og	
þegar	þessi	skilaboð	eru	sett	fram	til	hlustenda	gæti	það	haft	áhrif	á	og	mótað	viðhorf	
einstaklinga	í	samfélaginu	þar	sem	ofbeldi	er	talið	ásættanlegt.	Þessi	rannsókn	varpar	ljósi	á	
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hvernig	rapptextar	geta	átt	þátt	í	að	móta	viðhorf	og	skoðanir	einstaklinga	hvað	varðar	
kvenfyrirlitningu,	heimilisofbeldi	og	annað	(Cundiff,	2013).		

Líkt	og	fram	kom	áðan	hefur	mikið	verið	vísað	í	áfengisneyslu	í	rapptónlist	og	hafa	
rannsóknir	sýnt	að	óhófleg	áfengisneysla	er	lofuð	í	mörgum	rapptextum	og	myndböndum	
(Lindsay	og	Lyons,	2018;	Mulder	o.fl.,	2010;	Weitzer	og	Kubrin,	2009).	Rannsókn	sem	var	
gerð	á	tónlistarmyndböndum	rappara	í	Bandaríkjunum	skoðaði	hvernig	áfengis-	og	
vímuefnaneysla	er	kynjuð	í	rapptónlist	(Lindsay	og	Lyons,	2018).	Í	rannsókninni	voru	
ungmenni	fengin	til	að	horfa	á	myndböndin	og	var	svo	rætt	við	þau	um	áfengisneyslu	og	
annað	sem	þau	sáu	og	túlkuðu	frá	myndböndunum.	Að	sögn	ungmennanna	gátu	aðeins	
karlmenn	neytt	óhóflega	mikils	áfengis	án	einhverra	afleiðinga,	en	konur	og	samkynhneigðir	
menn	gátu	það	ekki	af	því	að	þau	töldu	þau	ekki	geta	höndlað	mikið	áfengi	(Lindsay	og	Lyons,	
2018).	Talið	er	að	ungmennin	hafi	myndað	sér	þessar	skoðanir	í	gegnum	staðalímyndir	
samfélagsins.	Er	þá	talið	karlmannlegt	að	geta	neytt	óhóflegs	magns	af	áfengi	en	slíkt	hið	
sama	gildir	ekki	um	konur	vegna	ríkjandi	hugmynda	um	kvenleikann	og	staðalímynd	kvenna	í	
samfélaginu	(Day,	Gough	og	McFadden,	2004).		

	

2.2.8 Rapptónlist	á	Íslandi	

Ekki	hefur	verið	mikið	fjallað	almennt	um	íslenskt	rapp	hér	á	landi	en	Árni	Matthíasson	
(2003)	og	Arnar	Eggert	Thoroddsen	(2018)	hafa	þó	skrifað	ýmsar	greinar	um	upphaf	rappsins	
hér	á	landi	og	hvernig	tónlistarstefnan	hefur	þróast	í	gegnum	árin.	Koma	þeir	báðir	í	greinum	
sínum	inn	á	sögu	íslenska	rappsins	og	upphaf	þess.	Benda	þeir	á	að	íslenska	rappið	var,	til	að	
byrja	með,	nær	eingöngu	á	ensku.	Þegar	hugsað	er	til	þess	kemur	það	svo	sem	ekki	mikið	á	
óvart	þar	sem	fyrirmyndir	íslenskra	rappara	voru	einungis	erlendir	rapparar	sem	röppuðu	á	
ensku.	Það	var	þó	rétt	fyrir	aldamótin	þar	sem	breytingar	áttu	sér	stað	í	rapptónlist	hér	á	
landi	og	fór	í	auknum	mæli	að	heyrast	í	íslenskum	textum	innan	senunnar	(Arnar	Eggert	
Thoroddsen,	2018;	Árni	Matthíasson,	2003).	Þá	lýsa	bæði	Árni	og	Arnar	Eggert	kraftmiklum	
textum	rappsveitarinnar	XXX	Rottweiler	hunda	og	hversu	mikla	athygli	þeir	vöktu	á	sínum	
tíma.	Í	kjölfarið	greinir	Árni	frá	því	hversu	pólitískir	rapptextarnir	voru	áður	fyrr	hjá	íslensku	
röppurunum	og	þar	að	auki	var	mikið	vísað	í	áfengisneyslu	og	kvenfyrirlitningu,	en	tvö	
síðarnefndu	þemun	eru	enn	mjög	ríkjandi	í	íslenskri	rapptónlist	(Árni	Matthíasson,	2003).	

Samkvæmt	Arnari	Eggerti	(2018)	olli	fyrsta	plata	rappsveitarinnar	XXX	Rottweiler	hunda	
byltingu	í	íslenska	rappheiminum	og	markar	plata	sveitarinnar	það	sem	er	kallað	fyrstu	
rappbylgjuna	hér	á	landi.	Það	sem	vakti	athygli	var	að	sveitin	rappaði	á	íslensku	sem	varð	til	
þess	að	rappsenan	gjörbreyttist,	en	þeir	sem	röppuðu	ekki	á	íslensku	áttu	erfitt	með	að	
aðlagast	þessu	breytta	umhverfi	í	rappheiminum.	Stuttu	seinna	fór	rappið	í	hálfgerðan	dvala	
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og	náðu	rappsveitir	og	aðrir	rappar	ekki	jafnmiklum	vinsældum	og	XXX	Rottweiler	hundar.	
Fyrsta	plata	Gísla	Pálma,	sem	kom	út	árið	2015,	markar	seinni	bylgju	rappsins	hér	á	landi.	
Það	sem	einkenndi	seinni	bylgjuna	var	að	hún	var	meira	áberandi	í	samfélaginu	og	var	
fjölbreyttari,	sem	aðgreindi	hana	frá	fyrri	bylgjunni	(Arnar	Eggert	Thoroddsen,	2018).	

Eitt	af	því	sem	einkennir	seinni	bylgju	rappsins	er	aukin	umfjöllun	um	neyslu	vímuefna	og	
glæpahegðun.	Til	að	mynda	opnaði	rapparinn	Gísli	Pálmi	sig	í	viðtali	um	vímuefnaneyslu	sína	
og	tók	þar	fram	að	hann	rappar	um	líf	sitt	og	það	sem	hann	gerir,	sem	eru	vímuefni.	Að	sögn	
Gísla	Pálma	þá	rappar	hann	að	mestu	leyti	um	vímuefni	og	kemst	fátt	annað	fyrir	í	tónlistinni	
hans	(Stefán	Árni	Pálsson,	2016).	Aðrir	rapparar	hafa	einnig	opnað	sig	um	vímuefnaneyslu	
sína,	en	rapparinn	Herra	Hnetusmjör	tjáði	í	viðtali	að	hann	glímdi	við	neyslu	og	hefur	náð	að	
snúa	blaðinu	við	(Oddur	Ævar	Gunnarsson,	2018).	Einnig	hefur	rapparinn	nefnt	í	viðtali	að	
íslenskir	rapparar	fjalla	mikið	um	vímuefni	og	vímuefnaneyslu	og	nefnir	hann	að	rapparar	
fjalla	um	það	sem	þeir	eru	að	gera	í	textum	sínum	(Stefán	Árni	Pálsson,	2019).	Sjálfur	hefur	
Herra	Hnetusmjör	sagt	skilið	við	vímuefnin	og	að	hans	sögn	þykir	honum	í	dag	skemmtilegast	
að	fjalla	um	peninga	og	dýra	hluti	í	sínum	textum	og	nefnir	hann	að	tónlist	hans	snúi	að	
mestu	leyti	að	því	í	dag	(Lilja	Katrín	Gunnarsdóttir,	2018).		

Árni	hefur	velt	fyrir	sér	hvort	Ísland	hafi	sinn	eigin	rappstíl	og	gagnrýnir	hann	einnig	hið	
svokalla	bófarapp,	eða	krimmarapp,	þar	sem	það	tíðkast	ekki	oft	hér	á	landi	að	menn	gangi	
um	með	byssu	á	sér	og	þess	háttar,	en	að	sögn	Árna	er	íslenskt	rapp	enn	í	mótun	(Árni	
Matthíasson,	2003).	Arnar	Eggert	hefur	nýlega	gert	grein	fyrir	nýjum	straumum	íslenskrar	
rapptónlistar	í	kjölfar	seinni	bylgjunnar.	Greinir	hann	einnig	frá	því	hversu	fjölbreytt	
rapptónlistin	hefur	orðið	í	dag	og	nefnir	hann	að	rapptónlist	er	meira	áberandi	nú	en	áður	
þökk	sé	auknu	aðgengi	að	internetinu,	samfélagsmiðlum	og	þess	háttar	(Arnar	Eggert	
Thoroddsen,	2018).	
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3 Aðferðir	

Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	þær	greiningaraðferðir	sem	voru	nýttar	í	rannsóknina	og	
hvernig	þeim	var	beitt	á	gögnin.	Greint	verður	frá	greiningaraðferðum	rannsóknarinnar,	það	
er	orðræðugreining	að	hætti	Foucault	og	tákngreining	og	af	hverju	þessar	aðferðir	voru	
valdar.	

	

3.1 Rannsóknarsnið	
Í	þessari	rannsókn	var	notast	við	póststrúktúralíska	orðræðugreiningu	að	hætti	Foucault,	en	
sú	aðferð	kom	fyrst	fram	á	sjónarsviðið	seint	á	áttunda	áratug	síðustu	aldar	(Smith,	2015,	bls.	
153).	Í	eigindlegum	rannsóknum	er	lögð	áhersla	á	merkingu	og	túlkun	og	er	orðræðugreining	
aðferð	sem	tekst	á	við	það	verkefni.	Megináhersla	orðræðugreiningar	er	tungumálið	sjálft,	
skrifað	eða	talað.	Orðræðugreining	gerir	rannsakanda	kleift	að	sökkva	sér	inn	í	þennan	heim	
og	skoða	hvernig	orðin	eru	notuð	og	hvaða	orð	urðu	fyrir	valinu.	Með	orðræðugreiningu	
reynir	rannsakandi	einnig	að	finna	út	hver	merkingin	er	á	bakvið	þessi	orð	og	hvaða	
merkingu	orðin	eiga	að	skila	til	hlustenda	(Braun	og	Clarke,	2013,	bls.	189).	

Foucauldísk	orðræðugreining	leggur	þá	áherslu	á	tungumálið	og	hlutverk	þess	í	
uppbyggingu	samfélags	og	félagslegs	lífs.	Póststrúktúralísk	orðræðugreining	að	hætti	
Foucault	miðar	að	því	að	reyna	að	skilja	orðræðuna	sem	fólk	býr	við	í	sínu	samfélagi.	Þessi	
nálgun	leggur	til	að	hugsun,	hegðun	og	upplifun	á	athöfnum	mótist	af	þeim	orðræðum	sem	
ríkja	í	hverju	samfélagi	(Smith,	2015,	bls.	154).	Hugmyndin	er	sú	að	orðræður	gera	ráð	fyrir	
ákveðnum	hugmyndum	og	leiðum	til	að	öðlast	skilning	á	heiminum	og	hver	upplifun	
einstaklinga	er.	Orðræðugreining	skoðar	alla	þætti	málnotkunar	og	leggur	hún	áherslu	á	
hvernig	umhverfið	mótar	orðræðuna,	þá	bæði	þar	sem	orðræðan	birtist	eða	heyrist	í	og	í	
þeim	aðstæðum	sem	myndaði	orðræðuna.	Með	orðræðugreiningu	er	einnig	verið	að	skoða	
hvernig	orðalag	einstaklinga	getur	endurspeglað	sýn	þeirra	á	heiminn.	Orðræða	er	nátengd	
völdum	en	völd	hafa	áhrif	á	það	hvaða	útgáfa	á	veruleikanum	verður	ofan	á.	Þegar	um	er	að	
ræða	samspil	þekkingar	og	valds	er	átt	við	hvernig	tungumálið	og	orðræða	getur	mótað	
skoðanir	og	viðhorf	einstaklinga,	án	þess	að	þau	taki	eftir	því	(Braun	og	Clarke,	2013,	bls.	
189).	

Orðræðugreining	að	hætti	Foucault	beinir	sjónum	sínum	að	mestu	leyti	til	valds	og	
þekkingar.	Foucault	(1978,	í	Braun	og	Clarke,	2013,	bls.	187)	lagði	áherslu	á	tengsl	valds	og	
þekkingar	og	hélt	því	fram	að	vald	sé	ekki	eitthvað	sem	einstaklingur	býr	yfir	heldur	að	vald	
verði	til	í	athöfnum	og	samskiptum	einstaklinga	og	hafi	þá	áhrif	á	athafnir	annarra.	Athyglinni	
er	því	beint	að	því	hvernig	vald	virkar	á	einstaklinga	við	mótun	samfélagsins	(Braun	og	Clarke,	
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2013,	bls.	187).	Ráðandi	orðræður	(e.	dominant	discourse)	ýta	undir	þann	félagslega	
veruleika	sem	veitir	valdatengslunum	sem	þar	eru	ákveðið	gildi.	Sumar	orðræður	eru	svo	
rótgrónar	að	það	getur	verið	erfitt	að	sjá	hvernig	er	hægt	að	ögra	þeim,	þær	eru	þá	nánast	
orðnar	sannar	(Smith,	2015,	bls.	154;	Willig,	2013,	bls.	107).	Á	sama	tíma	er	það	í	eðli	
tungumálsins	að	alltaf	sé	mögulegt	að	finna	mótsagnir	gegn	slíkri	orðræðu	og	að	mótsagnir	
geta	sameinast	við	orðræðuna,	en	Foucault	lagði	einnig	áherslu	á	þagnir,	eða	það	sem	er	ekki	
sagt.	Foucauldísk	orðræðugreining	snýr	að	máli	og	málnotkun	þannig	að	slík	orðræðu-
greining	reynir	að	finna	tengsl	milli	orðræðu	og	athafna	einstaklinga	(Smith,	2015,	bls.	154).		

Samhliða	orðræðugreiningunni	mun	ég	nota	tákngreiningu.	Táknfræði	fjallar	um	
greiningu	á	táknum,	hvernig	orð	og	hlutir	fá	merkingu	og	hvaða	hlutverki	þau	gegna	
félagslega	eða	menningarlega.	Táknfræði	byggist	á	því	að	skoða	tákn	og	greina	fyrir	hvað	þau	
standa	ásamt	því	að	reyna	að	greina	hvernig	fólk	les	í	táknin.	Allt	sem	hefur	merkingu	getur	
verið	tákn,	það	eru	hlutir,	myndir,	hljóð,	orð	og	jafnvel	samskipti	í	gegnum	svokallað	
táknkerfi,	líkt	og	tungumál	(Rose,	2012).	Ég	ákvað	að	nota	tákngreiningu	samhliða	orðræðu-
greiningu	og	hentaði	það	vel	fyrir	þessa	rannsókn.	Tákngreiningin	gerir	mér	kleift	að	greina	
textana	á	mun	myndrænni	hátt	og	aðferðin	getur	hjálpað	mér	að	finna	megintákn	og	tengsl	
þeirra	við	önnur	tákn	í	textunum.	Ég	greini	tákn,	en	einnig	þær	orðræður	sem	þau	eru	hluti	af	
og	skoða	hvernig	orðræður	gera	þessi	tákn	möguleg	og	hvaða	orðræðum	þessi	tákn	tilheyra	
og	þannig	tengja	þessar	tvær	greiningaraðferðir	saman.	Þar	að	auki	gerði	þessi	aðferð	mér	
kleift	að	finna	undirliggjandi	skilaboð	í	rapptextunum.	Skilaboðin	geta	verið	um	kynjahlutverk	
eða	vímuefni	og	geta	verið	dulin	eða	auðséð.	Með	tákngreiningunni	get	ég	síðan	skoðað	
hvernig	táknin	tengjast	orðræðum	(Rose,	2012).	

	

3.2 Gögn	og	gagnaöflun	
Í	þessari	rannsókn	verður	notast	við	fyrirliggjandi	gögn,	nánar	tiltekið	rapptexta.	Til	að	fá	
innsýn	í	rapptónlist	á	Íslandi	ákvað	ég	að	velja	rapptexta	eftir	vinsæla	rappara	á	Íslandi.	Til	
þess	að	ákvarða	vinsældir	rapplaganna	notaði	ég	tónlistarforritið	Spotify,	en	forritið	hentar	
vel	þar	sem	það	gefur	upplýsingar	um	hversu	oft	lög	hafa	verið	spiluð	frá	birtingu	þess.	
Gögnin	samanstanda	af	88	rapptextum	frá	ellefu	mismunandi	röppurum	sem	hafa	notið	
mikilla	vinsælda	á	Íslandi.	Rapplögin	eru	frá	árunum	2015	til	ársins	2019	og	voru	lögin	valin	
út	frá	fjölda	spilana	á	miðlunum	Spotify	og	YouTube.		

Gagnaöflun	hófst	á	því	að	fara	í	gegnum	hvaða	rapparar	eru	með	þeim	vinsælustu	á	
Íslandi	í	dag.	Því	næst	fór	ég	í	gegnum	lögin	þeirra	á	Spotify	og	Youtube	til	að	sjá	hversu	
mikið	lögin	þeirra	hafa	verið	spiluð.	Flesta	texta	mátti	finna	á	netinu	en	mikil	vinna	fór	í	það	
að	hlusta	á	lögin	og	fara	yfir	textana	á	sama	tíma	til	tryggja	að	textarnir	væru	örugglega	rétt	
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ritaðir.	Ekki	voru	þó	allir	textar	komnir	á	netið	og	fór	þá	smá	vinna	í	að	hlusta	og	rita	texta	á	
eigin	spýtur.	Einnig	voru	textar	á	ensku	skoðaðir	en	að	mínu	mati	þá	kom	greiningin	öðruvísi	
út	í	þeim	textum	upp	á	táknin	að	gera,	en	tjáning	rapparanna	kemur	betur	í	gegn	þegar	þeir	
rappa	á	móðurmáli	sínu.	Erfitt	var	að	velja	texta	til	að	styðjast	við	í	niðurstöðum	en	ég	ákvað	
að	nota	þá	sem	mér	fannst	koma	með	áhugaverðustu	lýsingarnar.			

	

Tafla	1	-	Rapplög	sem	voru	notuð	í	rannsókninni	

	
Tafla	1	sýnir	þau	lög	sem	notuð	voru	til	að	styðjast	við	í	niðurstöðum.	

	

Rannsóknin	leggur	þá	áherslu	á	yngri	rappara	af	því	að	þeir	njóta	mikilla	vinsælda	og	eru	
sjálfir	ungir,	þannig	að	yngri	kynslóðin	tengir	meira	við	þá.	Einnig	munu	þeir	koma	til	með	að	
móta	rappstefnuna	lengur.	Ástæðan	fyrir	þessum	tímaramma	er	sú	að	ég	vil	skoða	tiltölulega	
nýja	tónlist	á	þessu	sviði	og	ég	tel	að	þetta	árabil	geti	sýnt	mér	hvernig	þessi	tónlist	hefur	
þróast	og	mótast	á	undanförnum	misserum.	Líkt	og	fram	kom	áðan	þá	fór	af	stað	árið	2015	
það	sem	er	kallað	seinni	bylgja	rappsins	hér	á	landi	og	vildi	ég	leggja	meiri	áherslu	á	það	
tímabil	af	því	að	það	er	sú	bylgja	sem	er	að	eiga	sér	stað	núna.	Margir	rapparar	sem	njóta	
mikilla	vinsælda	í	dag	voru	að	koma	í	sviðsljósið	á	þessum	tíma	og	því	þykir	mér	tilvalið	að	
hafa	þennan	tímaramma.	Það	verða	þá	einungis	teknir	fyrir	karlkyns	rapparar	en	ástæðan	
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fyrir	því	er	sú	að	þeir	hafa	verið	meira	í	fréttunum	vegna	neyslu	og	annars,	og	hafa	því	verið	
meira	áberandi	miðað	við	kvenkyns	rapparana	hér	á	landi.	Engu	að	síður	voru	kvenkyns	
rapparar	að	stíga	fram	á	sjónarsviðið	á	þessum	tíma	en	karlkyns	rappararnir	voru	að	höfðu	
betur	betur	í	heildina	séð	þegar	kom	að	vinsældum	og	spilunum.	Ástæðan	fyrir	því	að	ég	
mun	aðeins	taka	fyrir	íslensk	rapplög	er	svo	að	hægt	sé	að	fá	innsýn	í	rappheiminn	hér	á	landi	
og	sjá	hvaða	gildi	og	viðhorf	ríkja	í	rappmenningunni	og	félagslegum	veruleika	ungs	fólks	hér	
á	Íslandi,	en	rapptónlist	hérlendis	hefur	sjaldan	verið	jafn	vinsæl	og	nú.	

	

3.3 Greining	gagna	
Eftir	að	gagnaöflun	var	lokið	hófst	vinna	við	að	lesa	í	gegnum	alla	textana	og	leita	að	
þrástefjum	og	táknum,	en	ég	nýtti	þessar	aðferðir	saman	til	að	sjá	hvort	eitthvert	
þrástefjanna	væri	mögulega	tákn.	Eftir	að	hafa	fundið	tákn	þá	fór	ég	eftir	skrefum	Rose	
(2012)	og	leitaði	að	tengsl	táknanna	við	önnur	tákn.	Þá	tók	við	restin	af	orðræðugreiningunni	
og	reyndi	ég	að	greina	hvaða	orðræður	væru	í	gangi	í	textunum,	eða	hafa	mótað	textana.	Fór	
ég	þá	eftir	skrefum	Willig	(2001)	um	beitingu	orðræðugreiningar	til	að	greina	niðurstöður	úr	
gögnunum.	Með	því	að	nota	þessar	greiningaraðferðir	saman	gat	ég	einnig	reynt	að	greina	
hvaðan	táknin	komu,	það	er	að	segja	úr	hvaða	orðræðu,	og	greint	hvernig	táknin	voru	
staðsett	í	textunum.		

	

3.3.1 Orðræðugreining	

Ég	valdi	foucauldíska	orðræðugreiningu	vegna	þess	að	hún	leggur	áherslu	á	tungumálið	og	
félagslegan	veruleika	og	sú	aðferð	hentar	þessari	rannsókn	vel.	Tónlist	er	hluti	af	félagslegum	
veruleika	okkar	allra	og	er	tungumálið	hluti	af	lögum,	eða	nánar	tiltekið	lagatextum.	Með	
orðræðugreiningu	get	ég	séð	og	túlkað	hvernig	kynjahlutverk	og	vímuefni	birtast	og	greint	
hvaða	orðræður	mótuðu	rapptextana.	Með	því	að	beita	foucauldískri	orðræðugreiningu	er	
hægt	að	greina	hið	dulda	vald	sem	finna	má	í	tungumálinu	og	meðal	annars	greina	hvernig	
það	heldur	uppi	valdakerfinu	á	milli	kynjanna.	

Willig	(2001)	fjallar	um	sex	skref	orðræðugreiningar	í	grein	sinni.	Fyrsta	skref	
orðræðugreiningarinnar	felst	í	því	að	velja	viðfangsefni	rannsóknarinnar.	Annað	skref	
greiningarinnar	felur	í	sér	að	velja	aðferð	til	gagnaöflunar	og	hvaða	gögn	skal	nota.	Þá	er	
fylgst	vandlega	með	hvernig	talað	er	um	viðfangsefnið	eða	hvernig	orðræðan	er	byggð	upp.	Í	
þessu	tilfelli	hvernig	er	talað	um	vímuefni	í	rapptextum.	Þetta	gerir	rannsakandum	kleift	á	að	
bera	kennsl	á	mismunandi	orðræðum	í	samfélagslegu	og	menningarlegu	samhengi.	Þriðja	
skref	felur	í	sér	að	leita	að	endurtekningum,	eða	þrástefjum,	í	gögnunum.	Þá	er	mikilvægt	að	
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huga	vel	að	samhengi	orðræðunnar.	Fjórða	skref	felur	í	sér	að	leita	að	reglufestu	og	
breytileika	í	gögnunum,	en	það	felur	í	sér	að	fylgjast	með	hvað	kemur	sífellt	fram,	hvað	
breytist	í	gögnunum	og	staðsetja	viðfangsefnin	í	orðræðunni.	Fimmta	skref	felur	í	sér	að	
finna	mótsagnir	í	gögnunum	til	að	skoða	réttmæti	og	jafnframt	greina	samhengi.	Sem	dæmi	
geta	mótsagnir	einkennst	af	mismun	milli	kynja,	vald	á	móti	undirgefni	og	þess	háttar.	Sjötta	
skref	felur	í	sér	að	greina	orðræður	og	hvaða	orðræður	hafa	mótað	textana	(Willig,	2001).	

	

3.3.2 Tákngreining	

Hef	ég	ákveðið	að	fara	eftir	skrefum	Rose	(2012)	í	tákngreiningunni,	en	þau	eru	fimm	talsins.	
Fyrsta	skrefið	felur	í	sér	að	velja	efni	í	rannsóknina.	Annað	skref	felur	í	sér	að	gera	grein	fyrir	
út	frá	hvaða	forsendum	efnið	var	valið.	Þriðja	skref	felur	í	sér	að	finna	hver	megintáknin	eru.	
Fjórða	skref	felur	í	sér	að	skoða	tengsl	tákna	við	önnur	tákn.	Fimmta,	og	síðasta,	skrefið	felur	
í	sér	að	fara	í	gegnum	kóðana	og	skoða	hugmyndafræðina	á	bakvið	táknin.	Þrátt	fyrir	að	
aðferðir	Rose	(2012)	í	tákngreiningu	séu	gerðar	fyrir	greiningar	á	myndrænu	efni	þá	er	einnig	
hægt	að	nota	þessa	greiningaraðferð	við	ljóð	og	myndræna	texta	líkt	og	rapptexta.	

	

3.4 Siðferðileg	álitamál	og	staðsetning	rannsakanda	
Í	þessari	rannsókn	verða	ekki	notuð	viðkvæm	gögn,	það	er	að	segja	ekki	verða	tekin	viðtöl.	
Það	þýðir	að	ekki	þarf	að	gæta	að	nafnleynd,	en	þó	er	fjallað	um	vímuefnaneyslu.	Rapparar,	
líkt	og	aðrir	tónlistarmenn,	koma	fram	undir	nafni	og	eru	þetta	einnig	opinber	gögn.	Það	er	
því	hægt	sé	að	rekja	textana	um	vímuefnaneyslu	til	þeirra	rappara	sem	rappa	um	það	(Braun	
og	Clarke,	2013,	bls.	63).		

Tónlistin	sem	ég	hlustaði	á	þegar	ég	var	yngri	gerði	mig	að	þeirri	manneskju	sem	ég	er	í	
dag.	Þetta	var	stór	hluti	af	lífi	mínu	og	var	eitt	af	því	sem	einkenndi	mig	sem	persónu.	Þrátt	
fyrir	að	ég	hlustaði	mikið	á	rapptónlist	sem	einkenndist	af	vímuefnaneyslu,	kvenfyrirlitningu	
og	hlutgervingu	kvenna	þá	hafði	ég	samt	sem	áður	mjög	gaman	af	henni,	en	tók	þó	eftir	
þessu.	Áður	en	rannsóknar-	og	greiningarvinnan	hófst	var	ég	meðvituð	um	að	rapparar	
fjölluðu	að	einhverju	leyti	um	vímuefni	og	vímuefnaneyslu	og	þess	háttar,	en	það	hafði	engin	
áhrif	á	greiningarferlið	eða	rannsóknina	í	heild	sinni.	
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4 Niðurstöður	

Við	greiningu	rapptextanna	komu	í	ljós	ýmis	áhugaverð	þrástef	og	mun	ég	í	þessum	kafla	
rekja	helstu	þrástef	og	tákn	sem	komu	upp	við	greiningu	gagnanna	og	tengja	þau	við	
orðræður,	ásamt	því	að	skoða	hlutverk	og	valdatengsl	innan	þeirra	til	að	koma	fram	
niðurstöðum.	Í	rapptextunum	sem	teknir	voru	fyrir	í	þessari	rannsókn	er	oft	vísað	í	vímuefni,	
en	þau	vímuefni	sem	fram	komu	voru	meðal	annars	kókaín,	gras,	lyfseðilsskyld	lyf,	áfengi	og	
fleira.	Það	er	ekki	nýtt	af	nálinni	að	dægurlög	og	vímuefni	komi	saman	eins	og	margar	
rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	(Hardcastle	o.fl.,	2015;	Herd,	2014;	Lindsay	og	Lyons,	2018).	
Vímuefnum	og	vímunni	sjálfri	er	lýst	á	nokkra	vegu,	en	við	greiningu	rapptextana	kom	í	ljós	
að	rapparar	hérlendis	nota	ákveðið	„slangur”	eða	orðatiltæki	til	að	lýsa	vímunni.	Mikið	er	um	
slanguryrði	í	textum	rapparanna	og	fór	mikil	vinna	í	að	lesa	í	þau	til	þess	að	greina	hvað	væri	í	
raun	og	veru	gangi	í	textunum.	Greiningarferlið	fól	í	sér	að	afla	þekkingar	á	orðatiltækjum	og	
merkingum	þeirra	innan	rappsenunnar.	Þar	að	auki	komu	fram	ýmis	önnur	þrástef	sem	ég	
taldi	vera	vert	að	skoða	betur.	

Það	sem	helst	einkenndi	innihald	rapptextana,	þrástefin	og	táknin	voru	eftirfarandi	atriði:		

• Að	vera	á	ferðalagi	eða	fljúgandi	úti	í	geimi	sem	er	tákn	rapparanna	til	að	lýsa	
vímu	og	jafnvel	að	fljúga	frá	einhverju	vandamáli	eða	áskorunum.		

• Notkun	á	pillum	sem	er	tákn	sem	kom	oft	fyrir	í	textum	rappara	þegar	þeir	lýstu	
eða	fjölluðu	um	neyslu.		

• Sýndarmennska	og	ímynd	rappara,	en	rapparar	lýsa	lífsstíl	sínum	með	ýmsum	
hætti,	með	notkun	vímuefna,	peningum,	merkjavörum	og	stúlkum.		

• Bandarískt	slangur	og	menning,	en	það	kom	fram	í	textum	rappara	og	virðast	þeir	
hafa	fengið	innblástur	frá	goðum	sínum	vestanhafs	

• Hlutgerving	kvenna	sem	virðist	vera	klassískt	þema	í	rappheiminum	sama	hvað.		

	

Þessi	eftirfarandi	atriði	hér	að	ofan	svöruðu	á	margan	hátt	þeim	rannsóknarspurningum	sem	
voru	lagðar	fram	í	upphafi	þessarar	rannsóknar	,	en	fjallað	verður	um	hvert	atriði	fyrir	sig	í	
þessum	kafla.	

	

4.1 Fljúgandi	úti	í	geimi	
Þegar	notast	var	við	tákngreiningu	á	gögnin	voru	tákn	um	ferðalög	mjög	áberandi.	Þá	skoðaði	
ég	tengsl	slíkra	tákna	við	önnur	tákn	og	í	ljós	kom	tengsl	á	milli	þess	að	fljúga	við	önnur	tákn	
eins	og	að	koma	til	baka,	vera	á	ferðalagi,	fara	hratt	af	stað	og	fleira	þess	háttar.	Þegar	litið	er	
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á	orðið	ferðalag	sem	tákn	er	hægt	að	sjá	hvernig	rappararnir	taka	táknin	„ferðalag”,	„túristi”,	
„fara	af	stað”	og	önnur	sams	konar	tákn	og	setja	á	bakvið	þau	aðra	merkingu.	Þetta	eru	tákn	
sem	við	tengjum	við	að	ferðast	eitthvert	líkamlega	ef	svo	má	segja,	en	rappararnir	hafa	tekið	
þessi	tákn	og	sett	í	sitt	samhengi	um	að	ferðast	eitthvert	andlega	þegar	þeir	fara	í	ferðalagið,	
sem	er	víman.	Myndlíkingin	að	fljúga	eða	vera	úti	í	geimi	var	nokkuð	áberandi	í	mörgum	
textum	og	vísanir	í	að	vera	á	ferðalagi	eða	vera	hátt	uppi	komu	fram	í	textum	margra	
rappara,	en	þetta	var	eitt	af	fyrstu	þrástefunum	sem	ég	tók	eftir.	

	
Ég	fer	svo	hratt	
Hún	keyrir	af	stað	
Við	komumst	nær	
Ég	hugsa	um	þig	og	þetta	og	að	taka	tvær	
Mun	eflaust	vera	svona	til	ég	dey	
En	ég	kemst	ekki	til	baka	
Ég	er	á	leiðinni	út	í	geim	
Það	er	ein	leið	heim	sem	að	ég	mun	alltaf	rata	
Tek	tvö	skref	áfram	og	svo	eitt	skref	til	baka	
Vandræði	sem	elta	mig,	ég	veit	það	er	mér	að	kenna	
Vandamál	að	þekkja	þig	og	hvar	á	ég	að	lenda?	
...	
Man	þegar	ég	var	ekki	að	gera	neitt	
Núna	vakna	ég	á	daginn	og	ég	vinn	til	klukkan	seint	
Hún	er	svo	fly,	við	horfum	á	hvort	annað,	ú	
Þú	veist	að	þetta	er	meira	en	bara	ég	og	þú	
Á	leiðinni	út	í	geim	og	ég	veit	að	
Þó	að	ég	myndi	vilja	það,	þá	komumst	við	ekki	heim	
(Út	í	geim	–	Birnir)	

	

Hér	lýsir	rapparinn	Birnir	hvernig	hann	„fer	hratt	af	stað”	og	hvernig	þau	„komast	nær”.	Hér	
er	rapparinn	lýsa	vímu,	eða	ferðalagi,	sem	hann	er	að	fara	í	með	stúlku	þar	sem	hann	segir	að	
hún	„keyrir	af	stað”.	Vert	er	að	benda	á	að	hann	talar	um	að	hann	fari	hratt	af	stað,	en	
stúlkan	keyrir	af	stað,	en	þetta	gefur	til	kynna	að	þau	eru	ekki	að	neyta	sömu	vímuefna,	eða	
jafnvel	að	stúlkan	sé	ekki	að	neyta	vímuefna	yfir	höfuð.	Hann	segir	einnig	frá	því	hvernig	
hann	verði	eflaust	svona	þar	til	hann	deyr	sem	bendir	til	þess	að	hann	sjái	ekki	fram	á	að	geta	
hætt	neyslunni.	Þar	að	auki	talar	hann	um	að	komast	ekki	til	baka,	sem	er	tákn	sem	tengist	
ferðalaginu	líkt	og	kom	fram	áðan.	Það	er	einnig	áhugavert	að	Birnir	talar	hér	um	að	rata	
alltaf	heim	sem	gefur	til	kynna	að	hann	kemst	alltaf	úr	vímunni	á	endanum	og	verður	edrú.	
Þegar	rappararnir	fjalla	um	það	að	vilja	ekki	„koma	til	baka”	þá	vakna	ýmsar	spurningar.	Af	
hverju	vilja	þeir	ekki	koma	til	baka?	Eru	þeir	að	flýja	eitthvað?	Í	stað	þess	að	fara	til	baka	
segist	hann	vera	að	„fara	út	í	geim”,	sem	þýðir	að	hann	er	í	raun	að	flýja	einhverja	erfiðleika	
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sem	gætu	verið	þessi	vandræði	sem	elta	hann,	eða	það	sem	birtist	í	línunni	hans	um	að	taka	
„tvö	skref	áfram	og	eitt	til	baka”.	Þetta	sýnir	fram	á	að	eitthvað	jákvætt	í	lífi	hans	á	sér	stað	
og	svo	koma	upp	erfiðleikar	sem	draga	hann	aðeins	til	baka.	Þá	er	spurning	hvort	hann	sé	hér	
að	fjalla	um	neyslu	eða	aðra	erfiðleika	í	lífi	sínu.	Lagið	endar	þá	með	því	að	að	hann	fer	út	í	
geim	og	segir	að	hann	muni	ekki	komast	aftur	heim	og	er	hann	þá	að	tala	um	hvernig	neyslan	
hefur	hald	á	honum	og	hann	kemst	ekki	úr	neyslunni.		

	
Hausinn	á	hundrað,	ég	þrái	ró	
Get	ekki	meira	af	þessu,	kominn	með	nóg	
Spyr	mig	hvað	gerist	næst,	vinir	sem	dóu	
Þakka	fyrir	tímana	sem	komu	og	fóru	
Alltaf	á	hundrað,	ég	er	alltaf	góður	
Joey	alltaf	bestur,	þetta	vissiru	bróðir	
Það	helst	ekkert	á	mér,	lekur	allt	af	
Rignir	bara	og	rignir,	ég	er	kominn	á	kaf	
Sama	hversu	djúpt	ég	fer,	á	mér	alltaf	stað	
Hvar	sem	þú	munt	enda,	þar	mun	ég	setjast	að	
...	
Þetta	er	bara	að	byrja	hér	
Upp	og	niður	við	gefumst	ekki	upp	
Ferðalag,	deili	því	með	þér	
Liggjum	kyrr,	erum	samt	á	hreyfingu	
(100p	–	Joey	Christ)	

	

Hér	er	rapptexti	þar	sem	umfjöllunarefnið	og	lýsingin	er	orðin	aðeins	þyngri.	Í	textanum	
fjallar	rapparinn	Joey	Christ	um	að	vera	kominn	með	nóg	og	talar	um	vini	sína	sem	hafa	látist	
og	þakka	þeim	fyrir	liðna	tíma.	Það	er	þá	möguleiki	að	hann	sé	að	þakka	fyrir	„ferðalögin”	
sem	hann	fór	í	með	þeim.	Þá	getur	það	bent	til	þess	að	vanlíðan	þeirra	stafi	af	því	að	hafa	
þurft	að	kveðja	og	að	það	sé	ein	af	ástæðunum	að	þeir	vilji	ekki	koma	til	baka	úr	vímunni.	
Textabrotið	þar	sem	hann	talar	um	að	ekkert	helst	á	sér	og	það	lekur	allt	af	er	hægt	að	tengja	
við	það	að	hann	missir	vini	sína	oftar	en	einu	sinni.	Allir	sem	hann	kynnist	og	myndar	náin	
tengsl	við	falla	frá	eða	hverfa	í	neyslu.	Það	getur	þó	líka	verið	vísun	í	að	hann	sé	sjálfur	í	
neyslu	og	þegar	lekur	af	honum	þá	er	að	renna	af	honum.	Stundum	er	annars	vegar	talað	um	
að	vera	„blautur”	þegar	einhver	neytir	áfengis	og	hins	vegar	er	talað	um	að	vera	„þurr”	þegar	
einstaklingur	er	edrú.	Aftur	á	móti	er	erfitt	að	missa	vin	og	getur	það	verið	ástæðan	fyrir	því	
að	rapparinn	leiddist	út	í	neyslu.	

	
Geri	þetta	að	eilífu	
Það	er	mín	eina	ósk	maður	
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2019	baby,	löngu	orðið	ljóst	að	
Óskin	mín	er	að	rætast,	svo	ég	lyfti	glasi	og	tósta	
Reyki	eina,	hósta	
Horfi	á	hina	dást	að	
Því	sem	ég	er	að	fást	við	
Vandamál	að	kljást	við	
Læt	það	ekki	sjást	
Hún	fær	alla	mína	ást	
Finn	að	þarna	inni	þar	er	innantómt	hol	
Gæti	flúið	þar	að	eilífu,	er	með	rosa	gott	þol	
(100p	–	Joey	Christ)	

	

Þetta	er	framhald	af	textanum	hér	á	undan,	en	hér	lýsir	Joey	Christ	frá	vandamálum	sínum	
og	lýsir	hann	meðal	annars	frá	því	að	vilja	flýja	þessi	vandamál.	Vert	er	að	taka	fram	að	hann	
segir	í	textanum	að	hann	vilji	ekki	láta	sjást	að	hann	sé	að	kljást	við	vandamál.	Þetta	er	vísun	í	
orðræðu	um	karlmennsku,	en	sú	orðræða	snýst	meðal	annars	um	það	að	karlmenn	eigi	ekki	
að	láta	tilfinningar	sínar	sjást.	Líkt	og	fram	kom	áðan	þá	er	karlmennsku	lýst	með	orðum	eins	
og	„styrkur”.	Joey	Christ	er	hér	undir	áhrifum	þeirrar	orðræðu	þegar	hann	vill	ekki	sýna	
veikleika	og	láta	sjást	að	hann	sé	að	kljást	við	vandamál	og	notar	hann	tónlistina	og	
textasmíðina	til	að	tjá	sig	og	leysa	úr	þeim	vandamálum	sem	hann	er	að	glíma	við	innra	með	
sér.	Þetta	sýnir	hvernig	tónlist	getur	verið	notuð	sem	tjáningarform	fyrir	listamenn.	Einnig	
talar	hann	um	að	finna	fyrir	„innantómu	holi”	sem	er	vísun	í	vanlíðan	eða	einmannaleika	og	
er	þetta	fremur	þung	lýsing.	Textinn	sem	kemur	í	kjölfarið,	sem	fjallar	um	að	hann	gæti	flúið	
þangað	að	eilífu	af	því	hann	er	með	gott	þol,	gefur	vísbendingu	um	að	það	sé	víman	sem	er	
innantómt	hol	og	er	þá	komin	önnur	lýsing	og	önnur	mynd	á	vímunni.	Þolið	sem	hann	nefnir	
bendir	einnig	til	þess	að	hann	hefur	verið	lengi	í	neyslu,	en	stundum	er	talað	um	að	hafa	þol	
fyrir	vímuefnum	eins	fram	hefur	komið	(Bryndís	Þóra	Þórsdóttir	og	Svava	Þorkelsdóttir,	
2004).	Hann	vill	flýja	vandamálin	sín	inn	í	þetta	innantóma	hol	og	er	það	hlutverk	vímunnar	í	
lífi	hans.		

	
Tík	plís	vertu	mín,	til	eilífðar	
Tekur	mig	til	skýjanna	
Lengst	út	í	geim	
Við	erum	geimfarar	
Rúlla	um,	glingur	á	mér	
Þýsku	stáli,	vind	í	hárið	
(Draumalandið	–	Gísli	Pálmi)	
	
Enginn	hærri	punktur	
En	þú	ert	ekki	um	þetta	líf	
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Upp	í	ský,	upp	í	ský	
Komdu	hérna	og	vertu	mín	
Við	erum	svo	high	við	fljúgum	
(Háar	hæðir	–	Gísli	Pálmi)	

	

Hér	er	orðið	„geimfari”	notað	af	rapparanum	Gísla	Pálma	til	að	lýsa	þeim	sem	eru	í	vímu.	Hér	
má	sjá	jákvæðari	lýsingar	á	vímu	og	virkar	þetta	sem	fremur	saklaus	lýsing	á	því	hvernig	þau	
eru	að	fara	í	ferðalag.	Þau	eru	hátt	uppi	í	skýjunum	og	lengst	úti	í	geimi.	Í	seinni	laga-
textanum	lýsir	Gísli	Pálmi	frá	því	að	það	sé	„enginn	hærri	punktur”	og	er	hann	þar	að	vísa	í	
vímu.	Hann	vill	fara	hátt	upp	í	ský	og	á	endanum	er	hann	kominn	svo	hátt	upp	(e.	high)	að	
hann	flýgur,	en	vert	er	að	benda	á	að	Gísli	Pálmi	hefur	fjallað	mjög	opinskátt	um	neyslu	sína	í	
fjölmiðlum.	Hins	vegar	hefur	hefur	lýsingin	á	að	vera	hátt	upp	verið	lengi	til	staðar	í	tónlist,	
en	í	þessu	tilfelli	er	það	tekið	lengra.	Rappararnir	fjalla	mikið	um	að	blanda	neyslu	vímuefna	
sem	getur	verið	að	hafi	leitt	þá	til	þessara	orðanotkunar	og	lýsingar	á	vímu.	Í	fyrsta	versi	er	
rapparinn	að	drekka	með	pillu	í	glas	og	næsta	versi	er	hann	að	reykja	jónu,	svo	dæmi	sé	
nefnt.	

	
Bremsuljós	í	blautu	malbiki	
Ef	þið	bara	vissuð	hvar	ég	faldi	mig	
Undir	sæng,	smá	skinn	við	skinn	
Hún	spurði	„Hvað	varð	um	tímann	minn?”	
Ég	reykti	eina,	tvær,	þrjár	
Blandaði	víni,	fór	í	blackout	
Enda	með	eina,	tvær,	þrjár	
Skaust	út	í	geim	í	smá	time-out	
(Dúfan	mín	–	Logi	Pedro)	

	

Hér	er	dæmi	um	þegar	rapparinn	Logi	Pedro	fjallar	um	að	hann	reykti	eina,	svo	tvær	og	að	
lokum	þrjár.	Hann	tekur	þó	ekki	fram	í	textanum	hvað	hann	var	að	reykja,	en	þar	sem	að	
hann	tekur	það	ekki	fram	þá	gefur	það	til	kynna	að	hann	var	að	reykja	ólögleg	efni.	Þetta	má	
tengja	við	hugmyndir	Foucault,	sem	benda	á	að	þagnir	skipta	einnig	máli	þegar	kemur	að	
greiningu	gagna	og	þá	er	oft	mikilvægt	að	skoða	hvað	er	ekki	sagt.	Einnig	sést	í	textanum	að	
hann	blandar	drykk	og	kemur	þá	fram	sama	mynstur	og	fyrr	í	textanum	þar	sem	hann	endar	
hann	með	eina,	svo	tvær	og	því	næst	þrjár.	Aftur	er	hann	hér	ekki	að	tilgreina	hvað	það	er	
sem	hann	endar	með	og	opnast	þá	möguleikinn	aftur	að	hann	sé	með	eitthvað	sem	hann	
ætti	ekki	að	hafa,	einhver	vímuefni.	Svo	skýst	hann	út	í	geim	í	„time-out”,	en	fyrr	í	textanum	
talar	hann	um	að	hafa	falið	sig	og	að	hafa	farið	í	„blackout”.	Vaknar	þá	spurningin	af	hverju	
hann	er	að	leitast	eftir	því	að	fara	í	„time-out”	og	„blackout”,	en	það	gæti	tengst	því	hann	er	
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að	blanda	vímuefnum.	Þetta	er	aftur	á	móti	ráðgáta	sem	ekki	er	hægt	að	leysa	með	vissu	því	
það	er	ekki	tekið	fram	í	textanum.		

	
Veit	þú	gætir	gert	allt	sem	þig	langar	til	
Ég	á	það	til	að	gera	allt	sem	að	mig	langar	til	
Eina,	tvær,	vá	búinn	að	fljúga	alltaf	með	WOW	
Horfi	á	mig	ekki	þá,	fullt	af	pening	til	að	fá	
Miklu	fleiri	stelpur	sem	að	hata	mig	
Get	ekki	valið	hvaða	stelpu	ég	á	að	tala	við	
(Dúfan	mín	–	Logi	Pedro)	

	

Hér	lýsir	rapparinn	frá	því	að	hann	sé	að	„fljúga”	eftir	að	hafa	tekið	eitthvað	sem	hann	nefnir	
ekki	á	nafn.	Hann	segist	gera	það	sem	hann	langar	til	og	svo	virðist	sem	að	enginn	sé	að	
reyna	að	stoppa	hann.	Hann	talar	um	að	fljúga	alltaf	með	WOW,	sem	var	áður	fyrr	flugfélag,	
og	er	hann	þannig	búinn	að	koma	hugmyndum	um	„ferðalag”	fyrir	í	textanum	og	er	það	
annað	dæmi	um	tilvísun	í	það	að	vera	í	vímu.	Það	er	áhugavert	að	sjá	í	textanum	að	hann	vill	
ekki	horfa	á	sjálfan	sig	og	nefnir	þar	að	auki	stelpur	sem	hata	hann,	en	ástæðan	fyrir	því	að	
þær	hata	hann	er	mögulega	sú	að	hann	notar	vímuefni.		

	
Snúið	tímanum	við	
Myndi	gera	allt	betur	
Munu	vinkonur	þínar	aldrei	þola	mig	
Mun	ég	alltaf	eiga	erfitt	með	að	hitta	þig	
Græðir	tíminn	öll	sárin	
Rifrildin	og	tárin	
Muntu	alltaf	hata	mig	
Heimurinn	snýst	svo	hratt	
Mig	skortir	þyngdarafl	
Skýst	upp	á	ljóshraða	
En	reyni	að	standa	í	fæturnar	
Þetta	er	bara	tímabil	
(Hvítur	og	tvítugur	–	Auður)	

	

Hér	er	rapparinn	Auður	að	lýsa	því	að	flýja	erfiðan	veruleika.	Ef	marka	má	textann	hans	hér	
hefur	hann	sært	kærustuna	sína	og	hún	þá	farið	frá	honum	í	kjölfarið.	Hér	lýsir	hann	hversu	
erfitt	hann	á	með	þá	staðreynd	að	hún	sé	farin	frá	honum.	Hann	vill	snúa	tímanum	við,	hann	
vill	byrja	aftur	upp	á	nýtt	og	gera	allt	betur.	Hann	talar	um	„rifrildi	og	tár”	sem	marka	þetta	
erfiða	tímabil	sem	hann	fór	í	gegnum.	Hann	segir	að	heimurinn	snúist	svo	hratt	og	að	hann	
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skjótist	upp	á	ljóshraða,	sem	er	vísun	í	að	hann	sé	að	reyna	að	komast	í	vímu	og	er	þar	með	
að	reyna	að	komast	frá	þessu	erfiða	tímabili.			

	

Ég	býð	henni	gras,	hún	fer	inn	á	bað	
Hún	kastar	pínu	upp,	en	mér	er	sama	um	það	
Mig	langar	bara	að	sjá	hana	
Komdu	sígarettan	mín,	komdu	til	mín	
Komdu	og	sýndu	að	þú	sért	mín,	komdu	til	mín	
Horfum	á	hryllingsmynd	
Við	endumst	í	10	mín	
Hver	er	munurinn	á	rútínu	og	vítahring?	
Hver	er	munurinn	á	dópinu	og	vítamín?	
Ég	held	ég	sé	ekki	með	nógu	mikið	úthald	
Til	þess	að	vera	í	sambandi	sem	er	útpælt	
Ertu	tilbúin	að	horfa	framhjá	göllunum	
Baby	ég	er	nýkominn	af	þunglyndislyfjum	
Hún	segist	vilja	bjóða	mér	á	lítið	stefnumót	
Ég	er	svo	kvíðinn,	held	ég	þurfi	að	taka	meira	dóp	
...	
Þegar	ég	er	freðinn	
Hugsa	til	þín	svona	í	miðri	vímu	
Ég	hugsa	alltaf	um	þig	þegar	ég	er	freðinn	
(Freðinn	–	Auður)		

	

Rapparinn	Auður	er	hér	að	fjalla	um	að	bjóða	stúlku	upp	á	gras	og	lýsir	einnig	frá	því	hvernig	
hún	kastar	upp	í	kjölfarið,	en	slík	viðbrögð	benda	til	þess	að	hún	hafi	ekki	reykt	gras	áður.	
Honum	er	hins	vegar	alveg	sama	um	það.	Hér	segir	hann	einnig	frá	því	að	hann	var	áður	á	
þunglyndislyfjum,	sem	sýnir	að	hann	hefur	glímt	við	þunglyndi	og	aðra	erfiðleika	tengt	því.	
Áhugavert	er	að	sjá	að	hann	spyr:	„Hver	er	munurinn	á	rútínu	og	vítahring?”,	sem	sýnir	að	
hann	er	hættur	að	sjá	muninn	á	því	góða	og	slæma	í	lífinu	og	er	hægt	að	stilla	þessum	
táknum,	„rútína”	og	„vítahringur”,	upp	sem	andstæður.	Það	sem	er	einnig	áhugavert	er	
þegar	hann	spyr	„Hver	er	munurinn	á	dópinu	og	vítamín?”	sem	bendir	til	þess	að	hann	sér	
ekki	muninn	á	dópi	og	vítamínum,	og	eru	hér	þá	komin	önnur	tvö	andstæðutákn.	Einnig	er	
áhugavert	að	hann	segist	vera	svo	kvíðinn	að	hann	þurfi	að	taka	dóp	og	er	það	líklega	
ástæðan	fyrir	því	að	hann	lítur	á	dóp	eins	og	vítamín,	af	því	að	þau	láta	honum	líða	betur.	Að	
lokum	lýsir	hann	vímunni	sinni	sem	því	að	vera	„freðinn”.	Orðið	sjálft	er	fremur	lýsandi	og	
segist	hann	alltaf	hugsa	um	stúlkuna	þegar	hann	er	í	því	ástandi,	sem	bendir	til	þess	að	hann	
vilji	einungis	stúlkuna	þegar	hann	er	í	vímu.	Af	textanum	að	dæma	þá	finnst	honum	ekki	
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mikið	til	sín	koma	og	spyr	hann	stúlkuna	hvort	hún	sé	tilbúin	að	horfa	framhjá	göllunum	
sínum.	Hægt	er	að	tengja	þetta	við	þunglyndið	sem	hann	var	búinn	að	nefna	fyrr	í	textanum.	

	
Það	eru	tvö	skot	þrjú	
Ég	er	löngu	farinn	út	
Ég	veit	ekki	hvort	ég	komi	aftur	
Veit	að	það	ert	bara	þú	
Já	ég	veit	ekki	neitt	
Ekki	reyna	að	segja	að	ég	hafi	breyst	
Veist	ekki	hvort	ég	hringi	aftur	
Veit	að	við	erum	ekki	ein	
Veistu	ekki	hvar	ég	er?	
Þau	halda	að	ég	sé	á	leiðinni	
Ljósin	hurfu	og	ég	tek	þig	með	
Tek	þig	með	inn	í	heiminn	minn	
...	
Ekki	minnast	á	mig	
Ekki	fara	það	er	gott	hérna	
Ég	ætla	aldrei	heim,	aldrei	heim	
(Aldrei	heim	–	Aron	Can)	

	

Hér	fjallar	rapparinn	Aron	Can	um	það	að	taka	skot,	því	næst	er	hann	farinn	út	og	veit	ekki	
hvenær	hann	kemur	aftur.	Hér	er	hann	að	vísa	í	að	fara	í	ferðalag,	eða	nánar	tiltekið	vímu.	
Það	að	hann	viti	ekki	hvort	hann	komi	aftur	gefur	til	kynna	að	hann	er	meðvitaður	um	
áhættuna	sem	fylgir	því	að	neyta	vímuefna.	Það	getur	jafnvel	bent	til	þess	að	hann	sé	
meðvitaður	um	hversu	mikið	hann	ætlar	að	taka	og	þess	vegna	veit	hann	ekki	hvort	hann	
kemur	aftur.	Hann	segist	ekki	vita	neitt	sem	bendir	til	þess	að	dómgreindin	hans	er	ekki	öll	til	
staðar.	Það	reynir	einhver	að	segja	honum	að	hann	hafi	breyst,	sem	er	vísun	í	það	að	hann	er	
að	gera	eitthvað	nýtt	eða	hegða	sér	á	ákveðinn	hátt	sem	hann	hefur	ekki	alltaf	gert.	En	hann	
virðist	aftur	á	móti	ekki	vilja	hlusta	á	það.	Allt	í	einu	hverfa	ljós	og	hann	tekur	einhverja	„með	
í	heiminn	sinn”	sem	gefur	til	kynna	að	hann	er	farinn	í	vímuna	og	hefur	tekið	stúlkuna,	sem	
hann	nefnir	í	textanum,	með	sér.	Seinna	í	textanum	er	hann	kominn	á	svo	góðan	stað	að	
hann	vill	ekki	fara	„aftur	heim”,	sem	sýnir	að	honum	líður	svo	vel	í	vímunni	að	hann	vill	ekki	
koma	til	baka.	Hann	tilgreinir	þó	ekki	af	hverju	hann	vill	þessa	vímu	og	af	hverju	hann	vill	ekki	
komast	úr	henni.		

Þá	voru	nokkrir	rapparar	sem	töluðu	um	„túrista”	í	textunum	sínum.	Til	að	mynda	þegar	
fjallað	var	um	partý	í	textunum	þá	var	einhver,	oftast	stúlka,	sem	var	lýst	sem	túrista	í	
partýinu.	Það	gefur	til	kynna	að	stúlkan	er	ókunn	þessu	umhverfi,	hefur	ekki	prófað	vímuefni	
áður	og	er	að	„skoða	sig	um”	í	partýinu	og	vill	prófa	að	fara	í	vímu.	Það	er	áhugavert	að	þeir	
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skuli	nota	þetta	orð,	en	túristi	er	tákn	sem	hægt	er	að	tengja	við	ferðalag.	Túristi,	eins	og	það	
er	notað	í	þessu	samhengi,	vísar	í	það	að	túristi	geti	snúið	aftur	úr	ferðalaginu	og	farið	aftur	
heim,	þá	í	eðlilegt	líferni.	Einnig	er	möguleiki	á	því	að	stúlkan	sem	er	túristinn	í	partýinu	sé	
ekki	endilega	að	flýja	erfiðan	veruleika	eins	og	þeir	sjálfir,	heldur	einungis	að	skoða	sig	um	og	
prófa.	

	
Hún	er	túristapía	sem	að	sér	á	mér	
Vildi	vita	hvort	ég	væri	með	eitthvað	á	mér	
Sorry	baby	en	ég	tók	það	ekki	með	
Ég	blanda	saman	og	set	X	pilllu	í	meðal	
Ætti	í	raun	að	taka	færri	en	ég	er	að	gera	
Groupie	gellur	reyna	að	banga	og	taka	dóp	
En	ég	þarf	ekki	þannig	hoes	ég	vil	framtíðina	frekar	
Endalaust	að	reyna	að	prófa	eitthvað	nýtt	dót	
Passa	mig	því	ég	er	að	hreyfa	mig	mjög	slow	
(Túristi	–	Joey	Christ)		

	

Í	þessum	texta	frá	rapparanum	Joey	Christ	er	stúlkan	sem	verið	er	að	fjalla	um	strax	aðgreind	
frá	hinum	sem	getur	bent	til	þess	að	hún	sé	ný	í	partýinu	og	tilheyri	ekki	hópnum	þar.	Í	
textanum	segir	rapparinn	að	stúlkan	sé	komin	í	partýið	til	að	prufa	vímuefni	og	að	hún	beint	
til	hans	í	leit	að	efnum.	Hann	vill	þó	ekkert	með	hana	hafa	og	fær	sér	sjálfur	blöndu	af	
vímuefnum,	líkt	og	kemur	fram	í	textanum.	Textinn	gefur	til	kynna	að	hann	vilji	ekki	fara	með	
þessari	stúlku,	túristanum,	í	ferðalag.	Textinn	sýnir	að	hann	segir	við	hana	að	hann	eigi	ekki	
vímuefni,	en	lýsir	svo	frá	því	að	taka	pillur.	Hann	fjallar	einnig	um	„groupie	gellur	sem	reyna	
að	taka	dóp”	sem	gefur	til	kynna	stúlkur	sem	reyna	að	taka	vímuefni	af	honum,	og	hann	vill	
það	ekki.	Einnig	er	vert	að	benda	á	að	rapparinn	segir	frá	því	að	hann	sé	að	taka	meira	af	
vímuefnum	en	hann	ætti	að	gera,	sem	sýnir	að	hann	er	meðvitaður	um	að	hann	sé	að	gera	
eitthvað	slæmt.	Hann	fjallar	um	að	prufa	eitthvað	nýtt	og	í	kjölfarið	þarf	hann	að	passa	sig	
því	hann	er	farinn	að	verða	sljór.		

	
Erum	að	snúast	eins	og	pedalar	
Hættu	að	fokkast	í	mér	og	geraða	
Hún	er	ekta	eins	og	síminn	minn	
Segi	sjálfum	mér	að	þetta	sé	tímabil	
Kominn	með	drykk	og	fékk	mér	hálfa	með	
Ég	hef	fulla	trú	á	sjálfum	mér	
Klukkan	er	sex	og	ég	er	vakandi	
Búinn	að	fljúga	alltof	lengi,	ég	er	hrapandi	
(Milljón	–	Birnir	ásamt	Flona)	
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Hér	hefst	textabrot	rapparans	Birnis	á	nýrri	lýsingu	á	vímu,	en	að	sögn	rapparans	þá	„snúast	
þau	eins	og	pedalar”.	Þetta	er	vísun	í	einhvers	konar	vímu	og	eru	þau	að	upplifa	hamagang	
eða	svima.	Hann	segir	sjálfum	sér	að	þetta	sé	tímabil,	sem	sýnir	að	hann	vilji	ekki	vera	lengi	í	
þessu	ástandi.	Í	kjölfarið	fær	hann	sér	drykk	og	hálfa	með	og	segist	hafa	fulla	trú	á	sér.	Þarna	
er	hann	farinn	að	blanda	saman	vímuefnum,	en	nánar	verður	gert	grein	fyrir	því	viðfangsefni	
síðar	í	þessum	kafla.	Þarna	er	rapparinn	að	vísa	í	það	að	hann	hafi	stjórn	á	neyslunni	og	
vímunni	því	hann	fær	sér	drykk	og	hefur	trú	á	sjálfum	sér,	sem	þýðir	að	hann	trúir	því	að	
hann	geti	hætt	þessu	tímabili.	Rapparinn	gæti	þó	einnig	verið	að	vísa	til	þess	að	hann	hafi	
meira	sjálfstraust	þegar	hann	neytir	vímuefna.	Hann	fjallar	um	það	að	vera	vakandi	klukkan	
sex	sem	er	líklegast	um	morgun	af	því	að	hann	fjallar	um	að	hafa	verið	fljúgandi	of	lengi	og	er	
þar	af	leiðandi	hrapandi,	en	þarna	er	hann	að	lýsa	því	að	hann	kemur	úr	vímunni.		

	
Ég	er	orðinn	svo	háður	
Þessi	morfín	kláði	
Alveg	búinn	að	ná	mér	
Og	ég	festist	og	staðna	
En	oftast	annars	vegar	
Er	ég	ekki	til	staðar	
En	hef	ekkert	að	sanna	
Held	áfram	að	lifa	
Og	lít	ekki	til	baka	
Með	hausinn	á	vertigo	
Japlandi	á	suboxone	
Tek	alltaf	meira	en	nóg	
Vaknaðu	Þyrnirós	
(Draumalandið	–	Gísli	Pálmi)	

	

Hér	lýsir	Gísli	Pálmi	frá	því	hvað	hann	er	orðinn	háður	vímuefnum	og	segir	hann	frá	„morfín	
kláða”	og	hvernig	hann	„staðnar”.	Þarna	hefur	fíknin	náð	taki	á	honum	og	hann	virðist	ekki	
geta	losað	sig	við	þennan	kláða	eða	losað	sig	úr	stað,	því	hann	er	fastur.	Hann	fjallar	einnig	
um	að	vera	ekki	til	staðar	sem	er	vísun	í	andlegt	ástand	hans	á	meðan	hann	er	í	vímu.	Hann	
segist	hafa	ekkert	til	að	sanna	og	að	hann	haldi	áfram	að	lifa	sem	gefur	til	kynna	að	hann	
hefur	sætt	sig	við	fíknina	sína,	heldur	lífinu	áfram	og	líkt	og	fram	kemur	í	textanum	þá	lítur	
hann	ekki	til	baka.	Þar	er	hann	líklega	að	vísa	í	að	líta	til	baka	til	fortíðar	þegar	hann	var	ekki	í	
neyslu.	Hann	fjallar	um	að	hausinn	er	á	„vertigo”,	sem	lýsir	ástandi	hans	og	vímu,	sem	er	þá	
líklega	vegna	lyfsins	sem	hann	nefnir	Suboxone,	sem	er	lyfseðilsskylt	ópíóíð	lyf.	Hann	nefnir	
að	hann	„tekur	alltaf	meira	en	nóg”	sem	gefur	til	kynna	að	hann	er	að	misnota	lyfið.	Að	
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lokum	segir	hann	„vaknaðu	Þyrnirós”	sem	er	vísun	í	að	hann	muni	sofna	eða	detta	út	í	
fremur	langan	tíma	og	að	það	verði	erfitt	að	vekja	hann.	

Í	þessum	kafla	sjást	ýmsar	lýsingar	á	því	að	vera	í	vímu	og	jafnframt	lýsingar	á	því	að	fara	
úr	vímunni	í	rapptextum.	Lýsingar	á	því	að	vera	fljúgandi,	úti	í	geimi	eða	á	ferðalagi	er	
myndlíking	sem	virðist	vera	orðin	fremur	vinsæl	meðal	rappara	hér	á	landi.	Það	sem	vakti	
athygli	voru	myndlíkingarnar	sem	voru	notaðar	fyrir	það	að	komast	í	og	fara	úr	vímu,	en	þær	
voru	settar	upp	sem	andstæður.	Sem	dæmi	var	fjallað	um	að	fara	í	„ferðalag”	og	að	vilja	ekki	
„koma	heim”,	eða	að	vera	„fljúgandi”	og	þá	„hrapa	niður”.	Þar	að	auki	komu	í	ljós	fleiri	
lýsingar	á	vímu	á	borð	við	„að	snúast	eins	og	pedalar”	og	„að	vera	freðinn”.	Hér	má	greina	
orðræðu	um	vímuefni	og	orðræðu	um	að	rapparar	líta	á	vímuefni	sem	ferðalag.	Í	þessum	
kafla	sést	að	víman	er	tákngerð	sem	„ferðalag”	á	ýmsa	vegu	og	nota	margir	rapparar	þessar	
lýsingar	á	vímu	í	textum	sínum.	Einnig	var	gefin	innsýn	í	heim	rapparanna	og	mögulega	
ástæður	þess	að	þeir	neyta	vímuefna	og	vilja	komast	í	vímu	en	í	textabrotunum	mátti	sjá	
rapparana	fjalla	um	vandamál,	þunglyndi,	innantómt	hol,	vini	sem	dóu	og	annað.	Hér	má	þá	
greina	orðræðu	gegn	karlmennsku,	en	karlmennskan	og	staðalímyndin	um	karlmanninn	var	
að	hann	væri	sterkur,	en	hér	virðast	rappararnir	sýna	á	sér	veikari	hlið	og	vanlíðan.	Það	fer	
gegn	orðræðunni	um	sterka	karlmanninn	sem	tjáir	ekki	tilfinningar	sínar.	

	

4.2 Pilla	í	glas	og	drekka	það	
Ungir	íslenskir	rapparar	hafa	undanfarið	verið	að	vísa	í	misnotkun	á	lyfseðilsskyldum	lyfjum,	á	
borð	við	Xanax	og	þess	háttar	lyf,	í	textum	sínum	og	er	því	vert	að	skoða	hvað	þetta	lyf	
stendur	fyrir	í	heimi	þeirra.	Þeir	rapparar	sem	teknir	eru	fyrir	í	þessari	rannsókn	fjalla	mikið	
um	að	fá	sér	pillur,	sniffa	pillur,	setja	pillur	í	glas	og	þess	háttar	í	textum	sínum.	Í	þessum	
kafla	verður	greint	hvernig	vímuefni	birtast	í	textunum	ásamt	hvernig	neysluhegðun	
rapparanna	kemur	fram	eða	er	lýst.	

	
Ég	ætla	ekki	að	hætta	núna	og	heldur	ekki	seinna	
Mig	langar	alltaf	meira	sætar	Xanny	er	að	gleyma	
Hvað	þú	heitir	hater	later,	ungir	players	tengja	
Ég	er	sami	ég,	heima	hjá	mér,	við	mömmu	og	fólkið	úti	
Nema	kannski	fyrir	framan	þær	vinkonur,	kjútís	
Orðinn	frekar	týndur	en	ég	finn	mig	samt	í	trúpí	
Með	fullt	af	klökum,	blandi	og	svo	sirka	fjórar	út	í		
(Eftir	12	–	Aron	Can)	
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Hér	fjallar	rapparinn	um	kvíðalyfið	Xanax	og	kallar	lyfið	„Xanny”.	Að	gefa	þessu	þunga	
lyfseðilsskylda	kvíðalyfi	gælunafn	gefur	lyfinu	allt	aðra	ímynd	og	setur	það	í	allt	annað	
samhengi.	Að	fá	sér	eina	Xanny	með	drykknum	sínum	er	lýst	eins	og	að	fá	sér	sælgæti	með	
gosinu	sínu,	enda	talar	rapparinn	um	„sætar	Xanny”	í	textanum,	sem	gefur	til	kynna	að	þetta	
er	eins	og	sælgæti.	Misnotkun	lyfja	er	eins	og	viðbót	við	djammið	og	verður	í	kjölfarið	hluti	af	
djamminu	í	þeirra	heimi.	Hann	segist	ekki	ætla	að	hætta	og	að	honum	langar	bara	í	meira,	en	
þar	sem	Xanax	er	kvíðalyf	þá	getur	það	verið	merki	um	vanlíðan	hjá	rapparanum	og	sækist	
hann	í	lyfið	vegna	þess.	Þá	lýsir	hann	einnig	frá	því	að	„finna	sig	í	trúpí”,	sem	er	e-pilla	eða	
MDMA	sett	í	Trópí,	og	blandar	því	með	klökum	og	setur	svo	meira	ofan	í	glasið.	Hér	er	hann	
að	blanda	saman	vímuefnum,	trúpí,	áfengi	og	aðrar	pillur	sem	hann	nefnir	ekki.		

	

Vera	inni	á	klúbbnum	
Lifa	alltof	fokking	hratt	
Glasið	tómt,	tók	pillu	
Sjáðu	allt	þetta	skart	
Hún	að	fara	upp	og	niður	
Já	ég	fíla	það	
Ég	er	svo	fokking	sljór	að	ég	gæti	sofnað	
(Alltof	hratt	–	Floni)	

	

Samhliða	umfjölluninni	um	vímu	og	neyslu	vímuefna	kemur	orðið	„pilla”	oft	fram	í	
rapptextunum.	Hér	lýsir	rapparinn	Floni	því	að	taka	pillu	af	því	að	glasið	hans	var	tómt	og	
lýsir	rapparinn	einnig	frá	því	að	vera	inni	á	skemmtistað	og	talar	hann	um	að	lifa	hratt.	Það	er	
dæmi	um	vísun	í	neyslu,	þar	sem	hann	lýsir	strax	frá	því	að	glasið	sitt	sé	orðið	tómt.	Hann	er	
þá	líklega	að	lýsa	því	að	drekka	hratt	og	hafi	þá	jafnvel	tekið	pillu	í	hita	augnabliksins.	Þá	er	
einnig	áhugavert	að	hann	fjallar	um	að	vera	orðinn	„svo	sljór	að	hann	gæti	sofnað”	og	bendir	
það	til	þess	að	hann	sé	að	detta	út	vegna	vímunnar.		

	
Vinir	mínir	stunda	glæpi	
Ekki	ég,	samt	bara	vibe-ið	
Var	að	sækja	um	eina	vinnu	
Smoke-a	j	og	fá	mér	pillu	
Litlu	stykki	ég	var	rændur	
Holy	shit	við	erum	frændur	
...	
Ætti	ekki	að	tala	um	dóp	
Með	Xanny	í	pokanum	
Pokinn	er	stór	
Þeir	kunna	ekki	að	dópa	
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Þeir	kunna	ekki	á	hoes	
Þeir	kunna	bara	að	fara	heim	fyrir	klukkan	tólf	
Ég	ætla	að	setja	fyrir	reglurnar	
Ætti	samt	ekki	því	ég	er	frekar	medley	mar	
Trúpí	og	tvær	ofan	í	glas	og	þú	drekkur	það	
X	pillumót	og	ég	skrifa	ekki	textana	
(Joey	Cypher	–	Joey	Christ	ásamt	fleirum)	

	

Rapparinn	segir	frá	því	að	vinir	hans	stundi	glæpi	og	þó	hann	segist	ekki	gera	það	sjálfur	þá	
virðist	hann	samþykkja	þá	hegðun	til	þess	að	vera	hluti	af	vinahópnum.	Frá	textanum	að	
dæma	reykir	hann	gras,	eða	„j”	sem	vísar	til	jónu	eða	„joint”,	og	fær	rapparinn	sér	einnig	
pillu.	Líkt	og	áður	nefnir	hann	ekki	pilluna	á	nafn	sem	gefur	til	kynna	að	það	sé	pilla	sem	hann	
ætti	ekki	að	vera	að	taka.	Þarna	er	þá	komið	annað	dæmi	þar	sem	vímuefnum	er	blandað	
saman	og	enn	eitt	dæmið	um	blöndun	á	vímuefnum	kemur	fram	neðar	í	textabrotinu	þar	
sem	hann	nefnir	„trúpí	og	tvær	ofan	í	glas”.	Þar	að	auki	kemur	fram	að	rapparinn	var	rændur	
„litlu	stykki”,	en	e-pilla	hefur	fengið	viðurnefnið	stykki	áður.	Ef	tekið	er	orðið	„glæpur”,	sem	
kemur	fram	í	byrjun	textabrotsins,	og	það	sem	upp	tákn,	þá	er	hér	komið	andstæðutákn	með	
því	að	hann	var	rændur.	Hann	vildi	ekki	taka	þátt	í	glæpahegðuninni	en	var	samt	rændur.	En	
þetta	er	„vibe-ið”	líkt	og	hann	lýsir	í	textanum,	sem	sýnir	að	þetta	er	umhverfið	sem	hann	er	
í,	þar	sem	glæpir	eru	framdir,	neysla	á	sér	stað	og	átt	í	hættu	á	að	verða	rændur.	Einnig	er	
áhugavert	að	rapparinn	talar	um	að	hafa	„Xanny	í	pokanum”	og	segir	hversu	sá	poki	er	stór,	
en	þetta	sýnir	að	þeir	eru	með	mikið	magn	af	Xanax	á	sér.	Það	getur	verið	tengt	því	að	þeir	
tala	um	X	pillumót	þarna	í	lok	lagsins,	sem	getur	bent	til	þess	að	þeir	eru	að	fara	að	taka	
mikið	magn	af	Xanax.	Hann	endar	þá	með	því	að	segja	að	hann	skrifar	ekki	textana,	sem	
þýðir	líklega	að	hann	skrifar	einungis	textana	þegar	hann	er	í	vímu,	eða	á	Xanax.	

	
Fokkar	ekki	í	númer	eitt	
Með	poka	fulla	af	úrvali	
Rúlla	í	gegn,	rústa	sér	
Oxycontin,	subutex	
Sjóð	sjóð	heitur	
Blanda	róró	og	grapefruit	
(Efnið	–	Gísli	Pálmi)	

	

Það	er	ekki	einungis	Xanax	sem	er	misnotað	til	að	komast	vímu	heldur	eru	fleiri	lyfseðilsskyld	
lyf	misnotuð	og	sést	í	textum	rapparanna	dæmi	um	hvaða	lyf	eru	á	markaðnum	hér	á	landi	í	
skemmtanamenningunni.	Hér	er	rapparinn	líklega	að	tala	um	sjálfan	sig	sem	„númer	eitt”	og	
segir	hann	að	það	geti	enginn	„fokkað	í	honum”.	Þá	getur	einnig	verið	að	hann	sé	að	tala	um	
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sjálfan	sig	þegar	hann	fjallar	um	að	vera	sjóðheitur.	Vert	er	að	taka	fram	að	hann	talar	um	að	
hafa	poka	„fullan	af	úrvali”	og	nefnir	rapparinn	fleiri	lyfseðilsskyld	lyf	eins	og	Oxycontin	og	
Subutex.	Einnig	talar	hann	um	að	„blanda	róró	og	grapefruit”,	en	það	getur	verið	vísbending	
um	að	hann	sé	að	blanda	róandi	lyfjum	við	drykk.	Hann	hefur	nú	þegar	tekið	fram	í	textanum	
að	hann	hefur	sterk	lyfseðilsskyld	lyf	í	för	með	sér,	þannig	að	það	er	líklega	ekki	erfitt	fyrir	
hann	að	útvega	sér	önnur	lyfseðilsskyld	lyf	á	borð	við	róandi.	Af	textanum	að	dæma	þá	eru	
vímuefnin	að	gefa	honum	þetta	sjálfstraust	sem	kemur	fram	í	textanum,	það	er	að	segja	
hvernig	hann	lítur	á	sjálfan	sig	sem	númer	eitt	og	að	hann	sé	sjóðheitur.	Þetta	er	það	sem	
vímuefnin	þýða	fyrir	honum,	þau	gefa	honum	aukið	sjálfstraust	og	hann	er	aðal	maðurinn.		

	
Set	eitthvað	smá	ofan	í	glasið	mitt	
Sem	er	nógu	mikið	fyrir	mig	
Hún	segir	að	ég	þurfi	að	passa	mig	
Svo	ég	fari	ekki	yfir	mig	
Bíð	aldrei	eftir	þér	
Svo	ef	ég	vinn,	bíddu	eftir	mér	
Þetta	var	allt	í	lagi,	lætur	mig	finna	á	mér	
Þarf	ekki	að	vera	hér	
(Sama	tíma	–	Birnir)	

	

Hér	lýsir	rapparinn	vímuefni	sem	„eitthvað	smá”,	sem	gefur	til	kynna	að	fyrir	honum	eru	
vímuefni	bara	eitthvað	smáræði.	Hann	segir	frá	því	að	hann	setur	nógu	mikið	fyrir	sig	í	glasið	
sitt	og	að	hann	viti	hversu	mikið	hann	þarf.	Hins	vegar	er	stúlka	þarna	sem	segir	honum	að	
hann	þurfi	að	passa	sig,	sem	sýnir	að	hann	veit	hugsanlega	ekki	hversu	mikið	hann	getur	
tekið	og	hvað	hann	þolir.	Það	er	áhugavert	að	hann	fjallar	um	að	bíða	aldrei	eftir	einhverjum,	
og	er	þá	óljóst	hvort	hann	eigi	við	stúlkuna	eða	vímuna	sjálfa.	Hann	nefnir	einnig	að	það	sé	
eitthvað	sem	lætur	hann	finna	á	sér	sem	eru	væntanlega	vímuefnin,	en	þá	er	einnig	
áhugavert	að	hann	segist	„ekki	þurfa	að	vera	hér”.	Hann	er	þá	kominn	með	vímuefnin	og	
þarf	ekki	að	vera	hér	í	raunveruleikanum	lengur	og	fer	í	ferðalag,	eða	vímuna.		

	
Skálandi	drykkjum,	tík	hvað	er	að	frétta?	
Slátrandi	stykkjum	eins	og	ekkert	
Málandi	minningar	til	að	brenna	
Kaldur	sem	frystikistur	
Með	drykki	í	birgðum,	niðamyrkur	
Að	sniffa	pillur	svo	þær	virki	betur	
Brýt	þær	niður,	tek	af	disknum	
...	
Hel	dóp,	fæ	ekki	nóg	
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Tík	ég	er	svo	on,	einn	í	heiminum	í	nótt	
Einn	um	á	svölum,	finn	hvað	sólin	skín	
Svolítið	kalt,	samt	fyllir	sviti	lófa	minn	
Beint	út	úr	flöskunni,	gjósandi	
Reyna	að	losa	út	meira	dópamín	
(5AM	–	Gísli	Pálmi)	

	

Hér	kemur	fram	nokkuð	jákvæð	lýsing	á	vímuefnum	hjá	rapparanum	Gísla	Pálma.	Það	að	þeir	
séu	„skálandi	drykkjum”	sýnir	að	skemmtilegur	viðburður	er	að	eiga	sér	stað	og	lýsir	hann	því	
hvernig	hann	„slátrar	stykkjum”,	en	eins	og	hefur	komið	fram	þá	er	stykki	annað	viðurnefni	
fyrir	e-pillu.	Textinn	og	lýsingin	tekur	svo	smá	beygju,	en	hann	talar	um	að	„mála	minningar	
til	að	brenna”.	Þarna	er	rapparinn	að	tala	um	að	hann	sé	að	búa	til	minningar	með	
vímuefnum	til	þess	eins	að	gleyma	þeim.	Hann	segist	vera	„kaldur	sem	frystikista”	sem	
bendir	til	þess	að	hann	er	að	verða	líflaus	vegna	neyslunnar.	Það	er	áhugavert	að	sjá	að	í	
textanum	koma	fyrir	tvö	andstæðutákn,	að	„brenna”	og	að	vera	„kaldur”,	þar	sem	hann	
brennir	minningarnar	en	er	sjálfur	ískaldur.	Einnig	kemur	hann	með	mjög	ítarlegar	lýsingar	á	
því	að	„sniffa	pillur”	svo	þær	virki	betur	sem	sýnir	að	hann	ekki	að	dansa	í	kringum	efnið	
heldur	kemur	sér	beint	að	því	hvað	hann	vill	gera	og	til	hvers.	En	hann	tekur	þó	ekki	fram	af	
hverju	hann	vill	komast	í	vímuna	og	er	hann	fremur	að	lýsa	fíkninni	sinni	í	þessum	texta.		

		
Stórir	strákar	taka	kók	á	B5	
Til	að	sýna	að	þeir	eru	ekki	has	been	
Hún	segist	fíla	það	sem	að	ég	er	að	gefa	út	
Ég	gef	henni	merki	um	að	við	ættum	að	fara	út	
Ég	dreg	reykinn	inn,	amen	
Það	eina	sem	hún	reykir	er	Salem	
(Freðinn	–	Auður)	

	

Í	þessu	textabroti	er	rapparinn	Auður	að	fjalla	um	stráka	sem	taka	kók	inni	á	skemmtistað	og	
tekur	hann	einnig	fram	að	þeir	taka	kók	til	að	sýna	að	þeir	eru	ekki	„has	been”.	Þarna	er	
rapparinn	að	gefa	vímuefninu	kókaín	ákveðinn	tilgang	í	lífi	sínu,	en	af	textanum	að	dæma	þá	
notar	hann	vímuefnið	til	að	sýna	hversu	flottur	hann	er.	Þá	fjallar	hann	einnig	um	að	stúlka	
kemur	að	honum	og	þau	fara	saman	út,	en	hér	vill	rapparinn	líklega	meina	að	stúlkan	hafi	
farið	með	honum	út	af	því	hann	er	svo	flottur.	Hann	reynir	enn	fremur	að	undirstrika	það	
hvað	hann	er	mikill	töffari	þegar	hann	dregur	reykinn	inn	og	segir	amen.		

	
Að	ná	í	pakka	og	setja	síðan	eitthvað	út	í	hann	
Það	er	rútína,	það	er	rútína	
Að	brjóta	saman	blað	og	blanda	sígó	út	í	gras	
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Það	er	rútína,	það	er	rútína	
...	
Ég	er	að	græða	pening	núna	og	það	er	rútína	
Ekkert	mikilvægt	sem	þú	gerir	núna	í	dag	
Veist	hvað	ég	geri	á	milljón,	hér	er	útkoman	
Þetta	er	mitt	hverfi	og	þið	eruð	bara	túristar	
(Rútína	–	Herra	Hnetusmjör	ásamt	Birgi	Hákoni	og	Krabba	Mane)	

		

Hér	er	rapparinn	að	„ná	í	pakka	og	setja	eitthvað	út	í	hann”.	Þetta	gefur	til	kynna	að	um	
einhvers	konar	vímuefni	er	að	ræða,	en	hann	fjallar	einnig	um	að	blanda	sígarettu	út	í	gras.	
Það	sem	er	áhugavert	er	að	hann	kallar	þetta	rútínu.	Hér	er	þá	komin	áhugaverð	lýsing	á	
neysluhegðun,	en	rútína	táknar	yfirleitt	eitthvað	jákvætt	í	líferni	fólks	og	hér	er	farið	að	nota	
orðið	á	annan	veg.	Þegar	rapparinn	fjallar	um	að	„græða	pening	núna”,	þá	getur	hann	verið	
að	vísa	í	pakkann	sem	hann	fjallar	um	í	upphafi	textans	og	getur	þetta	þá	verið	vísbending	
um	sölu	á	vímuefnum.	Aftur	er	vísað	í	„túrista”,	en	miðað	við	umfjöllunina	um	túrista	áðan	
þá	er	rapparinn	mögulega	að	vísa	í	einstaklinga	sem	vilja	kaupa	vímuefni	í	fyrsta	sinn.		

	
Þótt	ég	virðist	hress	er	ég	oftast	bara	andvaka	
Mér	er	alveg	sama	um	það,	bara	rútína	
Fullt	af	fólki	í	kringum	mig	sem	er	að	reyna	að	segja	eitthvað	
Ég	er	bara	að	reyna	að	lifa	einu	sinni,	hvað	með	það?	
Ég	fer	frá	núll	í	hundrað	ég	er	að	gera	eitthvað	alltof	hratt	
Ég	er	að	hugsa	alltof	mikið	klukkan	margt	
Ég	finn	engann	sem	er	að	fara	strax	af	stað	
(Gleymdu	því	–	Birnir)		

	

Hér	notar	rapparinn	Birnir	einnig	orðið	„rútína”	og	er	hann	að	vísa	í	neysluhegðun	sína.	Hér	
virðist	þó	vera	eitthvað	mikið	í	gangi	af	því	að	hann	fjallar	um	að	virðast	hress	en	er	samt	
oftast	andvaka.	Þarna	kemur	fram	að	eitthvað	sé	að	angra	hann	og	getur	það	verið	ástæðan	
fyrir	því	að	hann	neytir	vímuefna.	Hann	segist	vera	alveg	sama	um	að	vera	andvaka	því	þetta	
er	rútínan	hans.	Einnig	fjallar	hann	um	að	það	sé	fullt	af	fólki	í	kringum	hann	og	eins	og	hann	
lýsir	því	í	textanum	þá	heyrir	hann	ekki	hvað	þau	eru	að	segja,	sem	bendir	til	þess	að	hann	er	
ekki	á	staðnum	af	heilum	hug	því	hann	er	í	vímu.	Segir	hann	að	þetta	sé	lífið	hans	og	hann	vill	
lifa	þessu	lífi	bendir	það	til	þess	að	vímuefnaneysla	er	orðin	hluti	af	honum.	Þegar	hann	
fjallar	um	að	fara	frá	núll	upp	í	hundrað	og	alltof	hratt	er	hann	að	lýsa	því	hversu	geyst	hann	
fer	í	neysluna	og	er	áhugavert	að	hann	nefnir	einnig	að	hann	„finnur	engann	sem	er	að	fara	
strax	af	stað”.	Það	bendir	til	þess	að	það	er	enginn	í	kringum	hann	að	fara	að	neyta	vímuefna,	
að	minnsta	kosti	ekki	strax.	Einnig	er	áhugavert	að	hann	segist	vera	að	„hugsa	alltof	mikið	
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klukkan	margt”	og	er	það	þess	vegna	sem	hann	er	andvaka,	en	hann	tekur	þó	ekki	fram	hvað	
það	er	sem	hann	er	að	hugsa	svona	mikið	um.		

	

Ég	svíf	um	hverfið,	pírður	á	hvítum	hesti	
Skín	eins	og	gersemi,	þó	það	þýði	samt	ekkert	
Allir	illa	brenndir	eftir	allt	sem	að	gerðist	
Dýrar	skemmdir	sem	fíkniefnin	skildu	eftir	
...	
Og	ég	hef	fengið	nóg	af	öllu	shitti	í	bili	og	ég	bið	ekki	um	meir	
En	það	er	eitthvað	sem	að	liggur	svo	djúpt	undir	að	ég	get	ekki	sagt	nei	
Sjáðu,	ég	er	svo	fokking	háður	
Þarf	alltaf	að	vera	undir	einhverjum	áhrifum	
(Spilavítið	–	Gísli	Pálmi)	

	

Í	þessu	textabroti	er	rapparinn	Gísli	Pálmi	svífandi	um	á	hvítum	hesti,	en	hægt	er	að	tengja	
þá	lýsingu	við	riddarann	á	hvíta	hestinum.	Hann	nefnir	að	hann	„skín	eins	og	gersemi”,	sem	
er	líklega	tilraun	hans	til	að	setja	sjálfan	sig	og	sína	eigin	ímynd	á	hærri	stall.	Þar	á	eftir	nefnir	
hann	að	það	þýðir	ekkert	fyrir	hann	að	skína	eins	og	gersemi,	en	þá	getur	hann	átt	við	að	
hann	var	að	reyna	að	vera	riddarinn	eða	bjargvætturinn	og	mistókst.	Næst	fjallar	hann	um	að	
allir	séu	illa	brenndir	eftir	allt	sem	gerðist	og	er	þarna	hægt	að	tengja	við	riddarann	eða	
bjargvættinn	sem	reynir	að	bjarga	öllum,	til	dæmis	úr	brennandi	húsi	svo	dæmi	sé	nefnt.	
Hann	nefnir	„dýrar	skemmdir	sem	fíkniefnin	skildu	eftir”,	sem	sýnir	að	fíkniefnin	hafa	
eyðilagt	eitthvað	í	kringum	hann	eða	haft	neikvæð	áhrif	á	einhverja	nákomna	aðila	í	lífi	hans.	
Með	þessu	á	hann	við	að	fíkniefnin	hafi	brennt	einhverja	sem	eru	nánir	honum	þegar	hann	
fjallar	um	að	„allir	séu	illa	brenndir”.	Hann	fjallar	um	að	hafa	fengið	nóg	og	að	hann	vilji	ekki	
meir	og	nefnir	einnig	að	það	sé	eitthvað	djúpt	inni	í	honum	sem	hann	getur	ekki	neitað.	Hér	
er	hann	að	fjalla	um	að	það	sé	fíknin	sem	liggur	djúpt	inni	í	honum	af	því	að	hann	fjallar	
einnig	um	að	vera	„svo	háður”	en	þá	er	hann	að	vísa	í	vímuefnin.	Hann	nefnir	einnig	að	hann	
finni	fyrir	þörf	fyrir	að	vera	alltaf	undir	einhverjum	áhrifum,	en	fíknin	og	neyslan	getur	verið	
að	kalla	á	hann	vegna	erfiðleikana	sem	hann	var	að	lýsa	í	textanum	á	undan.		

	
En	það	er	erfitt	bara	að	hætta	og	fá	ekki	nóg	
En	það	var	erfiðara	að	díla	við	þegar	vinur	þinn	dó	
Ég	get	ekki	logið	að	þér,	ég	er	í	fokki	sjálfur	
Svo	hversu	margir	dagar	fóru	í	það,	svona	einn	og	hálfur	
Það	er	ekki	það	mikið	bitch,	en	það	er	alveg	nóg	
Man	ekki	af	hverju	ég	byrjaði	að	taka	dóp	
En	þetta	stjórnar	mér	ekki,	ég	er	að	stjórna	þessu	drasli	
Stundum	langar	mig	bara	aðeins	að	hafa	allt	í	hakki	
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(Dauður	–	Birnir)		

	

Hér	er	rapparinn	Birnir	að	fjalla	um	hversu	erfitt	það	sé	að	hætta,	en	hér	er	hann	að	öllum	
líkindum	að	vísa	í	vímuefnaneyslu.	Hann	segir	frá	því	að	það	var	erfiðara	þegar	vinur	hans	dó	
og	er	það	líklegt	að	það	sé	ástæðan	fyrir	því	að	hann	sé	í	vímuefnaneyslu,	en	þetta	getur	
einnig	bent	til	þess	að	vinur	hans	dó	vegna	neyslu.	Hann	lýsir	einnig	frá	því	að	hafa	verið	í	
„fokki”,	sem	segir	til	um	ástand	hans	og	hans	upplifun	af	því	að	vera	stöðugt	í	vímu,	og	segir	
hann	enn	fremur	að	hann	hafi	verið	í	þessu	ástandi	í	einn	og	hálfan	dag.	Honum	finnst	það	
þó	ekki	vera	mikið	og	nefnir	einnig	að	hann	muni	ekki	eftir	því	þegar	hann	byrjaði	í	neyslu.	
Ástæða	þess	að	hann	muni	ekki	eftir	því	að	hafa	byrjað	í	neyslu	gæti	verið	vegna	þess	að	í	
vímunni	fer	hann	í	ástand	sem	hann	lýsir	sem	„að	vera	í	fokki”	sem	fær	hann	til	að	gleyma.	
Það	er	áhugavert	að	hann	fjallar	einnig	um	að	vímuefnin	hafi	ekki	stjórn	á	honum	heldur	hafi	
hann	stjórn	á	þeim,	en	líkt	og	hefur	komið	fram	þá	geta	vímuefni	tekið	yfir	líf	ungs	fólks	og	
hér	heldur	Birnir	því	fram	að	núna	sé	það	öfugt.	Þá	er	einnig	áhugavert	að	hann	segir	frá	því	
að	hann	vilji	stundum	„hafa	allt	í	hakki”,	sem	bendir	til	þess	að	hann	vilji	vímuna	og	
vandræðin	sem	fylgja	neyslunni	þrátt	fyrir	að	hann	sé	búinn	að	missa	vini	sína	og	syrgja	þá.	
Víman	er	að	hjálpa	honum	í	gegnum	þau	erfiði	og	að	„hafa	allt	í	hakki”	tekur	áhersluna	af	
sorginni	og	gleymir	hann	henni	í	smá	stund.	Vímuefnið	hefur	þá	fengið	það	hlutverk	í	lífi	hans	
að	bæla	niður	einhverja	erfiðleika	sem	hann	er	að	kljást	við.	

Í	þessum	kafla	komu	fram	ýmis	konar	vímuefni	sem	rapparar	nefna	í	textum	sínum	og	
voru	lýsingar	á	notkun	þessara	vímuefna	bæði	jákvæðar	og	neikvæðar	í	textunum.	Lýsingar	á	
neysluhegðun	rappara	komu	einnig	fram,	en	þeir	skilgreina	neysluhegðunina	stundum	sem	
rútínu.	Í	textunum	sést	hvaða	hlutverki	vímuefni	gegna	í	lífi	rappara	og	var	það	ýmist	til	að	
gera	þá	að	meiri	töffurum	eða	til	að	bæla	niður	erfiðleika	eða	sársauka.	Út	frá	dæmunum	„að	
lifa	hratt”,	„vera	skálandi”	og	„að	fá	ekki	nóg”	má	greina	orðræðu	um	vímuefni	og	hvað	þau	
eru	töff	og	flott.	Má	þó	einnig	greina	orðræðu	gegn	því	að	notkun	vímuefna	séu	
eftirsóknarverð	vegna	breytinga	sem	áttu	sér	stað	í	textanum	þegar	umfjöllunin	snerist	að	
afleiðingum	vímuefnaneyslunnar.	Sumir	rappararnir	gerðu	sér	grein	fyrir	afleiðingum	
vímuefnaneyslu	og	lýsa	sumir	upplifun	sinni	á	neikvæðan	hátt.		

	

4.3 Sýndarmennska	og	ímynd	
Annað	þrástef	sem	vakti	athygli	við	greiningu	textanna	var	að	rapparar	tala	mikið	um	að	
„flexa”	og	að	vera	með	flott	og	ný	úr.	Að	„flexa”	hljómar	eins	og	að	flexa	vöðvum	sínum	en	í	
heimi	rapparanna	hefur	orðið	aðra,	en	þó	svipaða,	merkingu.	Þegar	rapparar	flexa	eru	þeir	
að	sýna	öðrum	hvað	þeir	eiga	mikið	af	peningum,	dópi	skarti	og	dýrum	merkjavörum	og	
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getur	þetta	verið	þeirra	leið	til	að	sýna	vald	sitt.	Einnig	virðast	þeir	vera	að	reyna	að	skapa	
einhverja	ímynd	(e.	identity)	af	sjálfum	sér	og	gera	þeir	það	með	dýrum	merkjavörum	og	
jafnvel	í	gegnum	einhvers	konar	hegðun.		

	
Er	í	mínus	á	leiðinni	í	plús	
Fuck	dudes	sem	að	eru	eins	og	þú	
Sjáðu	mig,	sjáðu	okkur,	sjáðu	þetta,	úú	
Sjáðu	á	mér	úlnliðinn,	sjáðu	þetta	úr	
Þú	ert	að	flexa	til	að	gera	eitthvað	
Ég	er	ekki	einu	sinni	að	flexa	og	ég	er	með	þetta	
Segjast	alltaf	ætla	að	gera	shit	
En	vita	ekki	hvernig	þeir	ætla	að	gera	það	
(Joey	Cypher	–	Joey	Christ	ásamt	fleirum)	

	

Hér	er	rapparinn	farinn	að	upphefja	sjálfan	sig	og	ef	rýnt	er	í	textann	gerir	hann	það	með	því	
að	niðurlægja	aðra.	Hann	talar	um	að	eiga	flott	úr	og	er	því	að	„flexa”	úrinu	sínu	og	þannig	er	
hann	að	sýna	hversu	gott	hann	hefur	það.	Úrið	er	orðið	að	tákni	þess	að	eiga	mikið	af	
peningum	og	talar	hann	einnig	um	að	„vera	með	þetta”,	sem	þýðir	að	hann	er	aðal	
karlmaðurinn.	Með	úrinu	er	hann	að	skapa	ákveðna	ímynd	af	sjálfum	sér	og	er	þetta	sú	
ímynd	sem	hann	vill	að	aðrir	sjái	af	honum.	Einnig	er	áhugavert	að	sjá	hvernig	hann	fjallar	um	
að	hinir	segjast	alltaf	ætla	að	„gera	shit”,	en	þarna	er	hann	að	tala	um	að	maður	verður	að	
vinna	fyrir	því	að	komast	á	sama	stað	og	hann	í	tónlistariðnaðinum.	Þetta	gefur	einnig	til	
kynna	hvernig	hann	reynir	að	upphefja	sjálfan	sig.		

	
Ætla,	ætla,	ætla	að	gera	mig	að	kóng	
Ég	hugsa	rétt	og	létt	um	hana,	hana	hoe	
Já	ég	er	með	stíl	og	stíl	og	stíl	
Tíkin	er	freak	en	úrið	skín	
Baby,	verð	hérna	í	alla	nótt	og	daginn	eftir	maybe	
Bara	því	ég	vinn	á	fullu,	fer	ég	ekki	heim	
Ég	tek	það	á	mig,	vinn	fyrir	því	sem	að	ég	vil	eiga	
Á	þetta	allt,	ég	geri,	þýðir	ekki	að	fokking	reyna	
Bitch	ég	er	uppi	í	stúdíó,	við	ræðum	okkur	seinna	
Ég	tek	þessu	alltof	alvarlega,	ég	er	ekki	að	feika	
(Eftir	12	–	Aron	Can)	

	

Hér	heldur	áfram	umfjöllunin	um	að	aðrir	þurfi	að	vinna	fyrir	því	að	komast	svona	langt	í	
tónlistinni	eins	og	þeir.	Í	þessu	textabroti	má	sjá	rapparann	Aron	Can	lýsa	frá	því	hversu	
mikið	hann	vinnur	í	tónlistinni	sinni	og	hvernig	hann	hefur	helgað	sig	tónlistinni.	Það	sést	í	
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textanum	að	hann	tekur	tónlistinni	alvarlega	og	hann	ætlar	sér	að	komast	lengra	í	
bransanum.	Hann	vísar	einnig	í	það	að	vinna	fyrir	hlutunum	og	tekur	hann	fram	í	textanum	
að	hann	þarf	ekki	að	reyna,	hann	gerir	þetta	bara.	Það	er	áhugavert	að	hann	lýsir	sjálfum	sér	
sem	kóngi	sem	er	kannski	ekki	„flex”	í	beinum	orðum,	en	gefur	til	kynna	hvernig	hann	lítur	á	
sjálfan	sig	og	hvaða	ímynd	hann	er	að	reyna	að	varpa	fram	fyrir	sjálfan	sig.	Hann	talar	einnig	
um	að	hafa	stíl	og	að	úrið	hans	skín,	en	þetta	er	„flex”	líkt	og	í	textabrotinu	fyrir	ofan	og	er	
úrið	hér	einnig	tákn	um	að	eiga	mikið	af	peningum.	Af	textanum	að	dæma	þá	metur	hann	
úrið	sitt	meira	en	stúlkuna,	eða	„tíkina”,	en	hann	kallar	hana	„freak”	á	meðan	úrið	hans	skín.	
Það	gefur	til	kynna	að	hann	er	farinn	að	meta	hluti	meira	en	stúlkur,	en	stúlkurnar	koma	og	
fara	í	lífinu	hans	á	meðan	dýrir	hlutir	verða	alltaf	til	staðar.		
	

Hefurðu	haldið	á	hálfri	milljón	í	gúmmíteygju?	
Hefurðu	hent	hátt	í	hundrað	þúsund	í	Gucci	drengur?	
Sigl’út	sex,	þú	veist	ekki	hvað	það	er	
Þarft	að	googla	allt	sem	ég	segi	bara	til	að	vera	með	
Ég	sem	og	spila	og	spara	og	spreða,	nota	minn	pening	
Þú	ert	meira	að	eyða	þessum,	pabbi,	pabbi,	plís	pening		
Hark	og	metnaður,	ég	verð	ekki	stressaður	
Ég	er	ofboðslega	frægur,	komdu	sæll	og	blessaður	
...	
Keypti	mér	meira,	fannst	ég	ekki	hafa	eytt	nóg	
Ég	gæti	keypt	drasl	bílinn	þinn	eftir	eitt	show	
2014	var	ég	gigg	eftir	gigg	
Og	enginn	að	hlusta	á	þig	
Segðu	mér,	er	eitthvað	breytt	hoe?	
(Kling	Kling	–	Herra	Hnetusmjör)	

	

Eins	og	hefur	áður	komið	fram	þá	hefur	Herra	Hnetusmjör	nefnt	í	viðtölum	að	honum	þykir	
gaman	að	fjalla	um	peninga	í	textum	sínum	og	kemur	þá	kannski	ekki	á	óvart	að	nafn	hans	
komi	fyrir	í	þessari	greiningu.	Textabrotið	hér	sýnir	strax	peninga	og	og	dýrt	vörumerki.	Hér	
er	rapparinn	Herra	Hnetusmjör	að	fjalla	um	peningaveldið	sitt	og	er	á	sama	tíma	að	skapa	
þessa	ímynd	af	sér	sem	ríkum	og	valdamiklum	einstaklingi.	Hann	fjallar	um	að	spila,	spara	og	
spreða	sem	sýnir	að	hann	að	spilar	á	tónlistarviðburðum,	sparar	þá	peningana	sem	hann	fær	
fyrir	það	og	spreðar	síðan	peningunum	í	eitthvað	handa	sér.	Hann	reynir	að	undirstrika	það	
að	hann	notar	einungis	pening	sem	hann	vinnur	sér	inn	sjálfur	og	gerir	þá	lítið	úr	öðrum	
einstaklingum	sem	fá	pening	frá	pabba	sínum.	Þarna	er	hann	að	sýna	vinnuna	sína	og	valdið	
sitt,	en	á	sama	tíma	gerir	hann	lítið	úr	drengjum	sem	eiga	ríka	foreldra.	Þarna	er	lögð	áhersla	
á	stéttaskiptingu	sem	er	áhugavert	því	hann	hefur	sjálfur	nefnt	í	viðtali	að	hann	eigi	ríka	
foreldra.	Því	næst	reynir	hann	að	leggja	meiri	áherslu	á	hversu	frægur	hann	er	og	á	sama	
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tíma	sýnir	hann	stöðu	sína	í	tónlistariðnaðinum.	Hann	fjallar	einnig	um	að	eyða	peningum	og	
reynir	hann	að	sýna	hversu	mikla	peninga	hann	á	og	jafnframt	hversu	mikið	hann	vinnur.		

	
12.	hæð,	svalirnar	opnar	
Kallinn	er	svalur	eins	og	bakhlið	á	kodda	
Læt	kampavínið	flæða	
Þar	til	glasið,	það	brotnar	
Kann	ekki	að	stoppa	
Svíf	um,	flýgur	sem	þota	
Læt	það	fossa	
...	
Kókaín	kúreki	
Inni	á	klósetti	að	púðra	sig	
Euros	í	þúsundum	
Rolex	um	úlnliðinn	
(Hverfinu	–	Gísli	Pálmi)	

	

Hér	má	sjá	Gísla	Pálma	fjalla	um	það	að	vera	á	svölunum	á	12.	hæð	einhvers	staðar	og	þó	
hann	tilgreini	það	ekki	sérstaklega	þá	gæti	hann	verið	að	vísa	í	það	að	hann	sé	í	þakíbúð	sem	
þykja	vera	flottar,	dýrar	og	stórar.	Hann	er	með	kampavín	sem	þykir	vera	fínt	og	dýrt	vín	og	
er	hann	þá	búinn	að	lýsa	því	að	vera	kominn	á	einhvern	fínan	stað	við	fín	veisluhöld.	Þarna	er	
kampavín	tákn	um	eitthvað	sem	kostar	mikla	peninga	og	sjást	tilvísanir	í	fleiri	sambærileg	
tákn	þarna	á	borð	við	þotu,	kókaín	og	Rolex	úr.	Hann	lætur	kampavínið	„fossa”	og	lítur	þá	út	
fyrir	að	peningar	eru	ekkert	vandamál	hjá	honum	og	virðist	hann	eiga	nóg	af	þeim.	Rolex	úr	
er	mjög	klassískt	tákn	fyrir	peninga	og	vald,	en	það	eru	ríkir	menn	sem	skarta	þeim	og	tengir	
fólk	Rolex	úr	við	ríka	og	valdamikla	menn	og	hann	virðist	vilja	vera	þannig	karlmaður.	Kókaín	
er	einnig	talið	sem	dýrt	vímuefni	og	er	hann	að	reyna	að	skapa	ímynd	af	sér	þar	sem	hann	á	
fullt	af	peningum	og	dýrum	hlutum.	Einnig	nefnir	hann	kúreka,	en	þarna	getur	hann	verið	að	
tala	um	sjálfan	sig.	Kúreki	getur	þá	verið	tákn	um	karlmennsku	og	hversu	mikill	maður	hann	
er	og	getur	fallið	inn	í	þá	ímynd	sem	hann	er	að	skapa	af	sjálfum	sér.		

	
Þeir	láta	eins	og	þeir	geti	keypt	þetta	allt	
Þeir	spara	í	mánuð	og	flexa	svo	hart	
Þeir	geta	það	ekki	hvern	einasta	dag	
En	hver	gerir	þetta	hvern	einasta	dag?	
Ég	geri	það	
(Nýr	ís	–	Herra	Hnetusmjör)	
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Það	er	áhugavert	að,	líkt	og	kom	fram	áðan,	þá	reynir	Herra	Hnetusmjör	hér	að	niðurlægja	
aðra	til	þess	að	upphefja	sjálfan	sig.	Hann	gerir	lítið	úr	öðrum	einstaklingum	sem	eru	að	
reyna	að	komast	á	sama	stað	og	hann	í	tónlistariðnaðinum	og	fjallar	svo	um	hversu	auðvelt	
hann	eigi	með	að	gera	þetta.	Í	þessum	texta	er	hann	aðal	karlmennið	og	vinnur	mikið	fyrir	því	
að	halda	sínum	stað	í	rappheiminum.	Í	þessu	textabroti	gerir	hann	lítið	úr	hvernig	„þeir”	
spara	í	mánuð	og	„flexa”	hart	og	tekur	einnig	fram	að	þeir	geti	ekki	gert	það	alla	daga	eins	og	
hann	sjálfur.	Hér	er	dæmi	um	breytingu,	en	í	textabrotinu	frá	Herra	Hnetusmjör	hér	á	undan	
þá	fjallar	hann	um	hvernig	hann	spilar,	sparar	og	spreðar.	Hér	reynir	Herra	Hnetusmjör	að	
sýna	að	hann	þurfi	ekki	að	hafa	fyrir	peningum	lengur	og	er	hann	að	reyna	að	skapa	beina	
tengingu	milli	sín	og	peninga.	Hann	fær	peninga	alla	daga	og	getur	því	keypt	allt	alla	daga.	

	
Kasta	upp	merkjum,	þekktur,	sérð	mig	púlla	upp	í	þessu	
Veltan	gerir	það	af	verkum,	veit	hver	hérna	er	bestur	
Lífeyrissjóður	og	tvö	fokking	einkaleyfi	
Veit	að	ég	er	enginn	thug,	en	samt	geng	í	gengið	
...	
Takið	eftir,	ég	er	á	toppnum,	þið	eruð	svolítið	búnir	
Tala	um	tölur,	borga	brúsa	niðri	í	Borgartúni	
Peningurinn	fór	út	en	hann	kom	aftur	inn	
Shoutout	á	endurskoðandann	minn	
(Keyra	–	Herra	Hnetusmjör)	

	

Rapparinn	kastar	upp	merkjum	og	er	þekktur,	en	með	merkjum	er	rapparinn	að	vísa	í	dýrar	
merkja-	og	hönnunarvörur.	Þegar	hann	segist	vera	þekktur	er	hann	að	undirstrika	það	hversu	
frægur	hann	er	og	er	hann	að	ýta	undir	karlmennskuna	sína	með	bæði	merkjavörum	og	
frægð	sinni.	Þegar	hann	fjallar	um	að	„púlla	upp	í	þessu”	er	hann	að	vísa	í	klæðnaðinn	sinn	og	
er	þá	að	öllum	líkindum	klæddur	merkjavörum.	Þá	nefnir	hann	einnig	veltuna	sína	sem	vísar	í	
peninginn	sem	hann	talar	um	að	græða,	líkt	og	hann	nefndi	í	öðru	textabroti	hér	á	undan.	Þá	
er	áhugavert	að	hann	fjallar	um	„thug”	en	segir	svo	að	hann	sé	það	ekki.	Eins	og	fram	hefur	
komið	þá	vísar	orðið	„thug”	til	rappmenningunar	í	Bandaríkjunum	og	er	yfirleitt	tengt	við	
glæpahegðun	rappara	þar.	Hann	er	því	kominn	með	tákn	um	peninga,	merkin	sem	dæmi,	og	
táknið	„thug”	sem	getur	einnig	vísað	til	fátæktar,	en	„thugs”	er	yfirleitt	notað	til	að	lýsa	
ofbeldishneigðum	röppurum	úr	fátækrahverfum.	Rapparinn	gæti	þó	einnig	verið	að	vísa	til	
þess	að	hann	sé	orðinn	það	mikill	valdamaður	að	hann	þarf	ekki	að	vera	„thug”	til	að	græða	
pening.	

	
Ég	fæ	fleiri	frí	drengur	
Nýr	ís,	ný	flík,	nýr	lífsstíll	drengur	
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Við	rúllum	inn	bakdyramegin	
Gengi,	gengi,	geng	í	gegnum	flest	allt	
Ég	fer	djúpt	fyrir	hópinn	minn,	gang	gang	
Tekur	á,	ég	tóri	
KBE	gang	stjóri	
Gucci	niður	í	gólfið	
Full	umslög	fara	í	hanskahólfið	
(Nýr	ís	–	Herra	Hnetusmjör)	

	

Hér	fjallar	Herra	Hnetusmjör	um	að	hann	fær	fleiri	frí,	sem	ýtir	undir	ímyndina	um	lúxus	
lífsstílinn	sem	hann	reynir	að	draga	fram	í	mörgum	af	sínum	textum.	Næst	fjallar	hann	um	að	
fá	nýjan	ís,	nýja	flík	og	að	hafa	nýjan	lífsstíl.	„Ís”	er	að	öllum	líkindum	vísun	í	nýtt	skart	og	
hefur	hann	þá	fengið	sér	nýja	flík	með.	Hann	nefnir	einnig	nýjan	lífsstíl	sem	er	vísun	í	það	að	
hann	sé	orðinn	edrú,	en	hann	hefur	sagt	í	viðtali	að	hann	hefur	glímt	við	vímuefnaneyslu	
áður	en	hefur	náð	að	sigrast	á	fíkninni.	Einnig	kemur	fram	í	textanum	að	hann	rúllar	inn	
bakdyramegin	og	gengur	í	gegnum	flest	allt,	en	þarna	er	hann	að	reyna	að	sýna	vald	sitt	og	
stöðu	sína	í	tónlistariðnaðinum	með	því	að	lýsa	frá	því	hvernig	hann	rúllar	inn	og	í	gegnum	
allt.	Þar	að	auki	tekur	hann	fram	að	hann	er	stjórinn	og	er	þá	komin	önnur	vísun	í	valdið.	Því	
næst	nefnir	hann	„Gucci	niður	í	gólfið”	sem	gefur	til	kynna	að	hann	sé	klæddur	í	Gucci	frá	
toppi	til	táar.	Gucci	er	þekkt	sem	mjög	dýrt	hönnunarmerki	sem	þýðir	að	einstaklingur	sem	
klæðist	Gucci,	eða	ber	eitthvað	Gucci	á	sér,	þá	er	það	oftast	merki	um	að	sá	einstaklingur	eigi	
nóg	af	peningum	og	hefur	efni	á	svona	dýrri	merkjavöru.	Full	umslög	fara	í	hanskahólfið	sem	
bendir	til	þess	að	hann	var	að	klára	tónleika	og	fékk	þar	af	leiðandi	vel	greitt	fyrir	það.	Herra	
Hnetusmjör	hefur	merkt	sig	með	þessum	merkjavörum	og	peningum	og	er	þetta	sú	ímynd	
sem	hann	hefur	skapað	fyrir	sjálfan	sig,	að	vera	í	dýrum	merkja-	og	hönnunarvörum	ásamt	
því	að	eiga	fullt	af	peningum	og	að	vera	valdamikill.		

	
Ég	rokka	helling	af	tracksuit-um	
Ég	rokka	helling	af	tattooum	
Ég	rokka	nýjasta	nýtt	
Fæ	meira	en	helminginn	frítt	
Ég	rokka	helling	af	skartgripum	
Ég	keyri	á	trukknum,	trukknum	
...	
Ég	setti	orkudrykk	á	Instagram	
Og	ég	tók	100	þúsund	fyrir	það	
Ég	legg	inn	krónu	
Legg	inn	vinnuna	
Og	kasta	kveðju	á	alla	senuna	
(Fataskáp	aftur	í	–	Herra	Hnetusmjör)	
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Hér	fjallar	hann	um	að	ganga	um	í	„tracksuit”	sem	eru	heilgallar,	sem	eru	líklega	frá	einhverju	
dýru	vörumerki	og	sýnir	það	enn	og	aftur	að	hann	eigi	nóg	af	peningum.	Húðflúr	eru	dýr	og	
helling	af	þeim	merkir	einnig	mikið	af	peningum.	Hann	fjallar	einnig	um	að	„rokka	nýjasta	
nýtt”,	sem	getur	einnig	verið	vísun	í	að	eyða	miklum	peningum.	Því	næst	fjallar	hann	um	að	
„fá	meira	en	helminginn	frítt”,	en	þarna	er	hann	hættur	að	eyða	pening	og	fær	hluti	gefins	í	
staðinn.	Þarna	er	hann	að	vísa	í	frægðina	og	að	því	fylgi	að	fá	fullt	af	fríum	vörum,	en	það	er	
áhugavert	að	sjá	hér	tvö	tákn,	annað	sem	táknar	pening	og	hið	næsta	er	tákn	fyrir	fría	hluti.	
Hellingur	af	skartgripum	og	keyra	um	á	trukk	vísar	líka	í	að	eiga	mikið	af	peningum.	Þá	er	
áhugavert	að	sjá	að	hann	fjallar	um	að	hafa	sett	orkudrykk	inn	á	samfélagsmiðilinn	Instagram	
og	að	hafa	fengið	100	þúsund	krónur	fyrir	það.	Hér	er	aftur	vísun	í	frægðina	og	að	hafa	
fengið	eitthvað	frítt	eins	og	hann	nefnir	áður,	en	þarna	er	hann	farinn	að	lýsa	því	hvað	hann	
hefur	mikil	áhrif	og	í	raun	völd	og	að	hægt	sé	að	auglýsa	vörur	í	gegnum	hann.	Hann	leggur	
inn	vinnuna	og	kastar	kveðju	á	alla	senuna,	sem	er	enn	önnur	vísun	í	vinnuna	sem	hann	hefur	
lagt	í	tónlistina	sína	og	er	hann	að	kasta	kveðju	á	rappsenuna.	Af	textanum	að	dæma	þá	
hefur	tónlistin	mikla	þýðingu	fyrir	honum	en	eins	og	sést	leggur	hann	mikið	upp	úr	því	að	
sýna	hversu	langt	hann	hefur	komist	í	tónlistarbransanum	hér	á	landi.		

	
Ég	læt	sólgleraugun	upp	til	að	þykjast	ekki	sjá	
Andlitin	horfa	upp	þegar	að	ég	labba	hjá	
Ég	ætlaði	að	stoppa	stutt	en	hún	vildi	ganga	langt	
Viltu	samband?	Skelli	upp	úr	og	skelli	síðan	á	
Ég	skara	fram	úr	áður	en	þeir	fara	framúr	
Þeir	segjast	grinda	allan	daginn,	greinilega	með	slappt	úr	
Boðskort	á	bakvið,	ég	finnst	ekki	í	miðasölu	
Rap	game	Chandler	í	þriðju	til	sjöttu	seríu	
Hvenær	ætlar	Herra	Hnetusmjör	að	fara	út	af	teinunum?	
Og	missa	það	og	klessa	á,	ég	meina	sjáðu	hvað	hann	er	hellaður	
Og	hvernig	er	hann	lifandi	eftir	allt,	í	eftirpartýum?	
Og	hvernig	fær	hann	fyrirsætur?		
Tanaðar	með	málningu	
Sjá	þetta,	sjá	þetta,	boy	ertu	að	sjá	þetta?	
Hæfileikaríkur,	sjáðu,	píur	vilja	fá	þetta,	klára	þetta	
(Þetta	má	–	Emmsjé	Gauti	ásamt	Herra	Hnetusmjör)	

	

Hér	fjallar	Herra	Hnetusmjör,	í	lagi	Emmsjé	Gauta,	um	það	að	hann	setji	upp	sólgleraugu	og	
lýsir	hann	einnig	frá	því	hvernig	fólk	horfir	á	hann	þegar	hann	labbar	framhjá.	Þarna	er	hann	
að	vísa	í	frægð	sína	og	reynir	hann	að	fela	sig	á	bakvið	sólgleraugu	líkt	og	frægir	einstaklingar	
gera	oft	á	tíðum.	Sólgleraugun	eru	þá	orðin	að	tákni	fyrir	frægð	og	jafnvel	töffaraskap.	Hann	
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fjallar	einnig	um	stúlku	í	textanum	og	að	hún	vilji	fara	í	samband	með	honum,	en	hann	gerir	
lítið	úr	því	og	lokar	á	þann	möguleika	hjá	stúlkunni.	Hann	undirstrikar	frægðina	sína	enn	
fremur	með	því	að	taka	fram	að	hann	þurfi	ekki	að	vera	í	miðasölunni	heldur	er	hann	
baksviðs	með	fræga	fólkinu	þar	sem	hann	er	sá	sem	er	að	fara	að	troða	upp.	Áhugavert	er	að	
Herra	Hnetusmjör	nefnir	í	textanum	að	einhverjir	vilji	að	honum	mistakist	eða	fari	út	af	
sporinu,	en	þetta	gætu	verið	raddir	annarra	rappara	sem	óttast	að	Herra	Hnetusmjör	sé	að	
taka	framúr	þeim	í	rappsenunni.	Hann	fjallar	einnig	um	hvernig	hann	skuli	vera	á	lífi	eftir	allt	
partý	standið,	en	á	þessum	tíma	þegar	lagið	er	gefið	út	er	Herra	Hnetusmjör	enn	í	neyslu.	Þar	
á	eftir	í	textanum	nefnir	hann	einnig	hvernig	hann	nær	í	allar	flottu	stúlkurnar	vegna	
hæfileika	sinna.	Af	textanum	að	dæma	þá	vilja	stúlkur	hæfileikaríka	drengi	og	hér	er	Herra	
Hnetusmjör	að	undirstrika	hæfileika	sína	þegar	hann	segir	„sjá	þetta,	ertu	að	sjá	þetta?”.	Það	
er	áhugavert	hvernig	rapparinn	fór	úr	því	að	fjalla	um	neyslu	yfir	í	sína	eigin	hæfileika	og	er	
þannig	að	fara	úr	neikvæðu	yfir	í	jákvætt.		

	
Klakar,	það	eru	tvö	ár	síðan	ég	hef	tapað	
Vinir	mínir	þekktir	fyrir	að	snappa	
Og	enginn	af	þeim	notar	Snapchat	
Bara,	bara,	bara	,bara	
...	
Prada,	þeir	hafa	aldrei	séð	svona	jakka	
Spurði	hvort	ég	væri	svona	alltaf	
Hún	hatar	þegar	ég	segist	þurfa	að	fara	
En	ég	kem	með	sand	af	seðlum	heim		
(Klakar	–	Herra	Hnetusmjör)	

	

Í	þessu	textabroti	talar	Herra	Hnetusmjör	um	að	tvö	ár	séu	liðin	frá	því	að	hann	tapaði	og	er	
þetta	vísun	í	þegar	hann	neytti	vímuefna	síðast,	nánar	tiltekið	þegar	hann	tapaði	fyrir	
vímuefnunum.	Það	er	þó	áhugavert	að	hann	fjallar	um	að	vinir	hans	séu	þekktir	fyrir	að	
snappa	og	um	leið	fjarlægir	tenginguna	við	samfélagsmiðlaforritið.	Það	bendir	til	einhvers	
konar	ofbeldishegðunar,	að	„snappa”	eða	að	missa	stjórn	á	skapi	sínu.	Aftur	merkir	hann	sig	
með	dýru	vörumerki,	Prada	en	líkt	og	hin	hönnunarmerkin	sem	hafa	komið	fram	þá	er	þetta	
tákn	fyrir	að	eiga	mikla	peninga	og	er	hann	duglegur	að	merkja	sig	með	þessum	táknum.	
Einnig	tekur	hann	fram	að	það	eru	einhverjir	í	kringum	hann	sem	hafa	ekki	séð	svona	Prada	
jakka,	sem	bendir	til	þess	að	jakkinn	sem	hann	er	í	sé	sjaldgæfur.	Það	gerir	flíkina	enn	dýrari	
og	með	þessu	er	hann	að	undirstrika	enn	frekar	hversu	vel	efnaður	hann	er	í	samanburði	við	
aðra	rappara.	Stúlkan	hans	hatar	að	hann	þurfi	að	fara	en	hann	tekur	þó	fram	að	hann	mun	
koma	með	fangið	fullt	af	pening	þegar	hann	kemur	heim,	sem	sýnir	að	hann	er	að	fara	að	
troða	upp	og	fær	þá	vel	borgað	eins	og	áður	hefur	komið	fram.		
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Sorry	vinur,	ég	er	ekki	með	neitt	dóp,	nei	
Kominn	smá	tími	síðan	að	ég	var	með	dóp	mane	
Ég	fór	út	með	pening,	græddi	svo	enn	meiri	pening	
Taldi	hann	í	bílnum	áður	en	ég	fór	heim	
(Já	ég	veit	–	Birnir	ásamt	Herra	Hnetusmjör)	

	

Til	að	taka	undir	breytingar	á	líferni	rapparans	Herra	Hnetusmjör	þá	fjallar	hann	í	lagi	með	
rapparanum	Birni	um	að	hann	sé	ekki	með	nein	vímuefni	á	sér,	og	tekur	einnig	fram	að	það	
sé	liðinn	smá	tími	síðan	hann	var	síðast	með	vímuefni.	Aftur	er	þetta	vísun	í	vímuefnalaust	
líferni	hans,	en	áhugavert	er	að	hann	biður	vin	sinn	afsökunar	á	því	að	vera	ekki	með	nein	
vímuefni	sem	sýnir	að	vímuefni	eru	hluti	af	rappheiminum	og	Birnir	hafi	þá	jafnvel	gert	ráð	
fyrir	því	að	Herra	Hnetusmjör	væri	með	vímuefni	á	sér.		

	
Ég	veit	ég	eyði	alltof	miklum	pening,	já	ég	
Fokk	it,	ég	græddi	allan	þennan	pening	sjálfur	
Ég	er	ekki	ég	þegar	ég	vinn	ekki	
Vona	að	þessu	tímabili	linni	ekki	
En	einn	daginn	ég	er	dáður,	já	dýrka	mig	
Daginn	eftir	virðast	hata	mig	
Enginn	af	þeim	fokking	þekkir	mig	
Hvers	vegna	er	mér	ekki	sama?	
(Vangaveltur	–	Herra	Hnetusmjör)	

	

Hér	sést	breyting	á	áherslum	í	textanum	hjá	Herra	Hnetusmjör	og	í	þessu	textabroti	er	
rapparinn	að	svara	einhverri	gagnrýni	eða	öðru	álíka.	Hann	er	að	reyna	að	koma	því	skýrt	
fram	að	hann	sé	meðvitaður	um	peninginn	sem	hann	eyðir	og	stendur	hann	fast	á	því	að	
þessi	peningur	hafi	komið	frá	honum	og	allri	hans	vinnu.	Hann	reynir	að	verja	lífernið	sitt	
með	því	að	taka	fram	að	hann	vann	fyrir	því	að	lifa	svona	hátt.	Hann	segist	ekki	vera	hann	
sjálfur	þegar	hann	vinnur	ekki	og	er	það	vísun	í	að	hann	nýtur	þess	að	vinna	í	tónlistar-
bransanum,	en	hann	tekur	undir	það	í	næstu	línu	þegar	hann	segist	vona	að	því	tímabili	linni	
ekki.	Vinnan	hans	Herra	Hnetusmjörs	hefur	verið	rauður	þráður	í	gegnum	textasmíði	hans	og	
sést	hér	að	það	er	ekki	að	fara	að	breytast.	Svo	fer	rapparinn	að	fjalla	um	erfiðleika	
frægðarinnar,	einn	daginn	er	hann	dáður	en	næsta	dag	er	hann	hataður.	Þá	tekur	hann	fram	
að	enginn,	hvorki	þeir	sem	dá	hann	né	þeir	sem	gagnrýna	hann,	þekki	sig	í	raun	og	veru.	Það	
sem	er	áhugavert	er	að	honum	virðist	ekki	vera	sama	og	er	hann	mjög	berskjaldaður	í	þessu	
textabroti	og	sýnir	þannig	á	sér	aðra	hlið	en	hann	hefur	verið	vanur	að	sýna.			
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Mun	vinna	í	sjálfum	mér	þar	til	ég	dey	
Ég	ætla	aldrei	aftur	inn	á	geðdeild	
Lítill	í	mér,	stressaður,	skjálfandi	
Ég	hætti	því	eftir	að	ég	lærði	að	elska	sjálfan	mig	
Sama	hvað,	gerðu	það	sem	þig	langar	
Skokkaðu	ef	að	ekkert	virðist	ganga	
Hreyfðu	þig,	ekki	stirðna	eins	og	kaktus	
Elskar	nammi	eins	og	Karíus	og	Baktus	
...	
Og	shoutout	á	alla	þá	sem	eru	að	ganga	í	gegnum	skilnað	
Eða	voru	að	hætta	með	kærastanum	sínum	
Shoutout	á	alla	sem	eru	inni	á	geðdeild	og	alla	sem	eru	inni	á	Vogi	
Og	alla	sem	eru	að	vinna	í	sjálfum	sér	
(2020	–	Auður)	

	

Hér	kemur	annað	dæmi	um	að	rappari	sýni	breytingar	á	líferni	sínu	í	textum	sínum.	Hann	
fjallar	um	það	að	hafa	farið	inn	á	geðdeild	og	lýsir	frá	hræðslu	sinni	um	að	enda	þar	aftur,	en	
hann	er	lítill	í	sér	og	skjálfandi.	Hann	fjallar	einnig	um	að	hafa	hætt	„því”,	sem	er	að	öllum	
líkindum	vísun	í	vímuefnaneyslu	og	reynir	hann	að	hvetja	sig	og	aðra	í	að	gera	allt	sem	hægt	
er	að	gera	til	að	enda	ekki	á	botninum.	Hann	nefnir	hreyfingu	sem	vísar	til	breytinga	á	líferni	
hans,	en	hreyfing	er	talin	hjálpa	einstaklingum	sem	eru	að	reyna	að	verða	edrú.	Hann	er	að	
reyna	að	koma	með	góð	skilaboð	í	gegnum	textann	sinn	og	er	þarna	farinn	að	skapa	nýja	
ímynd	af	sjálfum	sér.	

Rapparar,	líkt	og	aðrir	tónlistarmenn,	reyna	skapa	sína	eigin	ímynd	og	sést	hér	að	hún	
kemst	til	skila	í	gegnum	textana.	Sumir	rapparar,	á	borð	við	Herra	Hnetusmjör,	leggja	mikið	
úr	því	að	varpa	fram	þessari	ímynd	sem	þeir	hafa	búið	sér	til	að	það	fer	að	líta	út	eins	og	
sýndarmennska.	Stöðug	vísun	í	peninga,	dýrt	skart	og	dýran	klæðnað	ásamt	allri	vinnunni	
sem	þeir	hafa	lagt	í	að	ná	svona	langt	í	tónlistarheiminum	einkennir	texta	margra	rappara.	Út	
frá	þessu	má	greina	orðræðu	um	karlmennsku,	eða	vel	efnaða	karlmenn	sem	vinna	mikið	og	
eiga	dýra	hluti.	Dæmin	sem	tekin	voru	fyrir	í	lokin	gefa	þó	til	kynna	menn	sem	vilja	breyta	lífi	
sínu	til	hins	betra,	en	þarna	eru	þeir	að	reyna	að	skapa	nýja	ímynd	af	sjálfum	sér.	Þarna	eru	
dæmi	um	rappara	sem	hafa	sagt	skilið	við	vímuefnin	og	sýna	þessi	dæmi	ákveðna	þróun	og	
þroska	í	textum	þeirra	um	að	hægt	sé	að	snúa	blaðinu	við	og	halda	áfram	með	lífið.	

	

4.4 Innblástur	frá	Bandaríkjunum	
Í	kjölfar	sýndarmennsku	rappara	og	ímynd	þeirra	kom	í	ljós	að	þeir	sækja	sér	innblástur	til	
rappmenningunnar	í	Bandaríkjunum	þegar	kemur	að	því	að	skrifa	texta.	Þessi	innblástur	í	
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bandaríska	orðræðu	birtist	meðal	annars	í	hegðun	rapparanna	sem	þeir	birta	í	textum	sínum	
og	í	slanguryrðum	sem	þeir	nota.	Sumt	af	því	sem	kom	fram	virtist	þó	ekki	eiga	við	íslenskan	
raunveruleika,	til	að	mynda	byssueignir,	gengi	og	morð.	Slík	umfjöllunarefni	í	textum	
íslenskra	rappara	má	rekja	til	áhrifa	frá	bandarískri	rapptónlist,	þar	sem	ofbeldi	og	byssueign	
er	algengt	umfjöllunarefni.	Að	rappa	um	byssueign	og	aðra	glæpahegðun	er	erfitt	að	koma	
fyrir	í	íslenskum	veruleika	vegna	þess	að	slíkt	tíðkast	ekki	eins	oft	og	í	Bandaríkjunum.	Þrátt	
fyrir	að	dæmi	séu	um	byssuhald	á	Íslandi	þá	er	það	ekki	algengt	fyrir	unga	drengi	að	hafa	
byssur	í	sinni	vörslu	þökk	sé	strangri	reglugjöf	um	skotvopn	á	Íslandi.	Byssueign	og	morð	er	
mun	nær	bandarískum	veruleika	fremur	en	íslenskum	og	getur	verið	að	rapparar	hér	á	landi	
sæki	innblástur	til	goða	sinna	vestanhafs.	

	
Var	að	kaupa	nýja	byssu	
Með	nýjum	miðara	
Þessir	strákar	svikarar	
Ég	er	löngu	búinn	að	vita	það	
Litli	drengur	færðu	þig	
Ég	er	að	færa	eiturlyf	
(Hanskahólfið	–	Birgir	Hákon)	

	

Í	þessu	textabroti	hjá	rapparanum	Birgi	Hákoni	kemur	fram	byssuhald,	fíkniefnasala	og	
glæpahegðun.	Byssan	sem	hann	nefnir	verður	strax	að	tákni	valds,	en	vert	er	að	taka	fram	að	
hann	nefnir	að	hafa	fengið	nýjan	miðara	á	byssuna	sem	bendir	til	þess	að	byssan	er	ekki	bara	
til	að	eiga,	heldur	til	að	miða	á	einhvern,	eða	eitthvað,	og	skjóta.	Hann	fjallar	um	svikara	í	
textanum,	sem	gefur	til	kynna	að	hann	sé	reiður	og	er	þá	mögulega	að	fara	að	skjóta	þessa	
svikara.	Hann	fjallar	einnig	um	að	færa	eiturlyf	sem	sýnir	að	hann	stundar	glæpahegðun	af	
einhverju	tagi,	hvort	sem	það	er	ofbeldi	eða	sala	á	eiturlyfjum.	Ef	textinn	er	skoðaður	í	heild	
sinni	þá	sést	að	hann	vill	varpa	fram	þeirri	ímynd	að	hann	er	hættulegur	glæpamaður.	

	
Ayy,	er	með	hana	hlaðna	og	mig	hlakkar	til	
Hlakkar	til	að	hakka	þig	
Vinir	mínir	bakvið	þig	
Þú	ert	svo	mikið	rusl	
Að	ég	þurfti	að	taka	til	
Elska	að	þið	hatið	mig	
Múrstein	beint	í	andlitið	
(Hanskahólfið	–	Birgir	Hákon)	
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Hér	kemur	framhald	af	textabrotinu	fyrir	ofan.	Í	þessum	hluta	fjallar	hann	um	að	byssan	sé	
hlaðin	og	það	vekur	smá	óhug	að	hann	talar	um	að	hakka	einhvern	í	sig.	Einnig	segir	hann	að	
vinir	hans	séu	bakvið	þann	sem	hann	ætlar	að	hakka,	sem	gefur	til	kynna	að	þeir	eru	búnir	að	
umkringja	hann.	Þetta	er	dæmi	um	að	hann	er	hluti	af	gengi	eða	klíku	og	hefur	hann	fengið	
þann	innblástur	frá	röppurum	í	Bandaríkjunum.	Hann	talar	um	fórnarlambið	í	textanum	sem	
rusl	og	að	hann	þurfi	að	taka	til,	sem	gæti	verið	myndlíking	á	því	að	myrða	einstaklinginn	og	
þannig	hreinsa	hann	burt.	Þarna	kom	hann	einnig	með	tvö	tákn,	„rusl”	sem	táknar	
fórnarlambið	og	að	„taka	til”	sem	táknar	valdið	hans	og	hvernig	hann	mun	losa	sig	við	
fórnarlambið.	Að	kalla	einstaklinginn	rusl	bendir	til	þess	að	þessi	einstaklingur	sveik	hann	eða	
gerði	eitthvað	álíka	til	þess	að	fá	þetta	viðurnefni,	af	því	að	rapparinn	talaði	um	svikara	í	
textabrotinu	fyrir	ofan.		

	
Gerist	ekki	að	sjálfu	sér,	verður	að	hoppa	út	
Stafla	meira	upp,	síðan	taka	meira	út	
Ú,	ú,	ú,	klíkan	rúllar	djúpt	
Er	að	færa	shittið,	já	shittið	mitt	er	þungt	
Vandamálin	elta,	þá	elti	ég	vandamál	
Þeir	að	hata	á	mig,	byrja	að	fokking	elta	þá	
Að	láta	þá	hverfa,	það	væri	ekkert	mál	
Fjórum	skrefum	á	undan,	þetta	er	skák	og	mát	
Þessi	gaur	að	hata,	hann	dó	næstum	áðan	já	
Peningar	í	pokanum,	eins	og	bankarán	
Fljót	að	sprengja	upp	símann	þegar	að	þeim	vantar	hjálp	
Slaka	á	þangað	til	ég	fer	af	sakaskrá	
(Taka	meira	út	–	Birgir	Hákon)	

	

Í	þessu	textabroti	heldur	rapparinn	Birgir	Hákon	áfram	að	fjalla	um	sína	eigin	klíku.	Hann	
fjallar	um	að	stafla	meira	upp,	taka	meira	út	og	hvernig	klíkan	rúllar	djúpt.	Hér	er	hann	að	
vísa	í	peninga	sem	hann	og	klíkan	hans	eru	að	græða.	Þegar	hann	talar	um	að	„færa	shittið”	
er	hann	að	öllum	líkindum	að	vísa	í	sölu	á	eiturlyfjum	eins	og	hann	fjallar	um	í	textabrotinu	
að	ofan.	Einnig	nefnir	hann	vandamál	sem	elta	hann	og	er	áhugavert	hvernig	hann	segist	elta	
þau	til	baka.	Hér	getur	hann	verið	að	vísa	til	einstaklinga	sem	eru	að	skapa	vandamál	fyrir	
hann	og	klíkuna	sína,	ef	marka	má	textann	í	næstu	línu.	Þeir	„hata	á	hann”,	eins	og	hann	
lýsir,	og	hann	byrjar	að	elta	þá.	Svo	fjallar	hann	um	að	það	sé	ekkert	mál	að	láta	þá	hverfa	
sem	gefur	til	kynna	að	honum	finnst	ekkert	mál	að	myrða	þá,	en	líkt	og	kom	fram	í	
textabrotunum	á	undan	þá	fjallar	hann	mjög	frjálst	um	að	vera	með	hlaðna	byssu	í	textum	
sínum.	Hann	er	nokkrum	skrefum	á	undan	og	gerir	skák	og	mát,	sem	er	myndlíking	við	það	
að	drepa	peðin	í	skákinni	til	að	vinna	leikinn	en	taflið	getur	verið	tákn	fyrir	að	hann	hafi	
planað	hvert	skref	í	þessum	aðstæðum	sem	hann	er	í.	Því	næst	fjallar	hann	um	annan	
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einstakling	sem	„hatar	á	hann”	og	lýsir	hann	frá	því	hvernig	sá	einstaklingur	var	nálægt	
dauðanum.	Þetta	getur	verið	vísbending	um	að	hann	hafi	skotið	hann	þrátt	fyrir	að	
einstaklingurinn	hafi	ekki	dáið.	Einnig	fjallar	hann	um	peninga	og	líkir	því	við	bankarán.	
Táknið	peningar,	sem	getur	verið	tákn	fyrir	vald,	er	sett	við	hliðina	á	tákninu	bankarán	sem	er	
tákn	fyrir	glæpahegðun.	Það	er	áhugavert	að	hann	setur	þessi	tvö	tákn	saman	og	þannig	er	
hægt	að	tengja	valdið	hans	við	glæpahegðun,	en	þetta	er	sú	ímynd	af	sjálfum	sér	sem	hann	
er	að	varpa	fram.	Hann	talar	einnig	um	að	síminn	hans	springur	þegar	einhverjum,	mögulega	
klíkunni	hans,	vantar	hjálp.	Hann	er	að	reyna	að	koma	því	á	framfæri	að	hann	er	aðal	
maðurinn	í	þessari	klíku	og	í	þessum	aðstæðum.	Svo	slakar	hann	á	þar	til	hann	fer	af	
sakaskrá,	en	þarna	er	hann	aftur	að	lýsa	sér	sem	glæpamanni.		

	
Ég	er	í	veggnum	hennar	
Þessi	lífsstíll	er	að	venjast	
Fullt	af	morðum	til	að	fremja	
Þessi	rappgaur	er	að	fara	grenja	
Vó	hættu	að	gera	þetta	
Segja	við	mig	Birnir	slakaðu	á	
Hvað	ertu	að	meina,	ég	geri	þetta	endalaust	
(Af	hverju	–	Birnir)	

	

Í	þessu	textabroti	lýsir	rapparinn	Birnir	frá	því	að	hann	sé	í	veggnum	hjá	einhverri	stúlku,	en	
þessi	lýsing	líkist	atriði	úr	hryllingsmynd	þar	sem	illmennið	er	í	veggnum.	Hann	fjallar	einnig	
um	að	það	sé	fullt	af	morðum	sem	þarf	að	fremja	og	að	sá	lífsstíll	sem	felur	í	sér	þessa	
glæpahegðun	sé	farinn	að	venjast.	Einnig	er	áhugavert	að	hann	fjallar	um	rappgaur	sem	er	að	
fara	að	grenja,	en	hann	nefnir	hann	þó	ekki	á	nafn.	Þá	fer	maður	að	velta	því	fyrir	sér	hvaða	
rappgaur	þetta	er	og	þá	einnig	af	hverju	er	hann	að	fara	að	grenja,	en	þetta	gefur	til	kynna	að	
Birnir	hafi	verið	að	beita	hann	ofbeldi.	Næstu	línur	gefa	einnig	til	kynna	að	Birnir	hafi	beitt	
þessum	rappgaur	ofbeldi	þar	sem	einhver	segir	við	Birni:	„Vó	hættu	að	gera	þetta”.	Því	næst	
er	lýst	frá	því	að	einhver	segir	Birni	að	slaka	á,	sem	hann	svarar	með	því	að	segja	að	hann	
gerir	þetta	endalaust.	Þetta	undirstrikar	þessa	ofbeldishegðun	sem	hann	er	að	vísa	í,	en	í	
textanum	er	hann	að	reyna	að	sýna	öðrum	að	hann	sé	hættulegur	og	ofbeldisfullur.	

	
Þú	veist	þær	mæta	vel,	við	erum	miklu	betri	en	þið	
Og	líka	sterkari,	sérðu	ekki	við	erum	berserkir	
Fara	í	mig,	þyrftir	allavega	eitt	keppnislið	
Liggið	allir	í	götunni	og	það	er	eftir	mig	
Ráðast	á	mig	út	af	einhverju	sem	ég	gerði	
Pening	á	mér,	líka	meira	sem	að	sést	ekki	
Og	þú	ert	hræddur,	loka	þig	bara	inni	í	herbergi	
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(Silfur	Egils	–	Þorri)	

	

Hér	er	rapparinn	Þorri	að	lýsa	sér	og	sínu	gengi.	Í	textanum	er	hann	að	upphefja	sig	og	sinn	
hóp	með	því	að	segja	að	þeir	eru	betri	og	sterkari	en	hinir.	Hann	lýsir	sér	og	sínum	sem	
berserkjum	og	fjallar	um	hversu	erfitt	sé	að	takast	á	við	þá.	Einnig	er	vert	að	benda	á	að	hann	
nefnir	að	stúlkurnar	mæta	vel	hjá	þeim	og	eru	það	rök	sem	hann	notar	til	að	sýna	hversu	
mikið	betri	þeir	eru	en	aðrir.	Hann	lýsir	einnig	frá	því	að	það	liggja	margir	í	götunni	eftir	hann	
og	notar	hann	þetta	til	að	undirstrika	hversu	sterkur	og	hættulegur	hann	er.	Einnig	er	
áhugavert	að	hann	tekur	fram	að	hann	sé	með	pening	á	sér	og	eitthvað	meira	sem	sést	ekki,	
en	líkt	og	áðan	er	það	vísun	í	vímuefni	eða	jafnvel	vísbending	um	að	hann	hafi	vopn	á	sér.	Í	
textanum	er	hann	búinn	að	skapa	ímynd	af	sér	sem	inniheldur	ofbeldi	og	eiturlyf.	
Textabrotið	endar	síðan	með	því	að	hann	fjallar	um	að	einhver	sé	hræddur	við	hann,	en	
þarna	er	hann	aftur	að	undirstrika	hversu	hættulegur	hann	er	og	er	það	sú	ímynd	sem	hann	
vill	skapa	fyrir	sjálfan	sig.			

	
Ég	er	gangandi	auglýsing	fyrir	KÓP,	drengur	
Plús	fylgdarliðið	mitt	er	ekkert	fokking	djók,	drengur	
Ef	þú	slippar	mæta	þeir	til	þín	fyrir	dough,	drengur	
Þeir	slang’a	dóp,	drengur	
Ég	slang’a	show,	drengur	
(Það	er	ég	(Það	er	ekki	þú)	–	Herra	Hnetusmjör)	

	

Þetta	textabrot	sýnir	hvernig	rapparinn	Herra	Hnetusmjör	hefur	sótt	innblástur	úr	
bandarískri	rapptónlist,	en	þarna	eru	nokkur	atriði	sem	gefa	vísbendingu	um	það.	Hann	
nefnir	að	hann	sé	með	fylgdarlið	sem	er	vísun	í	valdamikla	menn	í	Bandaríkjunum	sem	sjást	
með	stóru	fylgdarliði	eða	gengi	þegar	þeir	eru	á	almenningssvæði,	en	slíkt	birtist	gjarnan	í	
tónlistarmyndböndum	og	þar	að	auki	bíómyndum.	Einnig	er	áhugavert	að	sjá	að	hann	notar	
orðið	„dough”,	en	það	orð	hefur	lengi	verið	notað	í	bandarískum	rapplögum	og	er	annað	orð	
yfir	peninga.	Þar	að	auki	notar	hann	orðatiltækið	að	„slang’a”	einhvern,	en	það	orðatiltæki	
hefur	verið	ýmist	notað	til	þess	að	lýsa	sölu	á	vímuefnum,	kynferðislegum	athöfnum	með	
stúlkum	eða	að	ráðast	á	einhvern	með	svívirðilegu	orðbragði.	Þá	gefur	textinn	til	kynna	að	
fylgdarliðið	hans	selur	vímuefni,	en	textinn	gefur	einnig	til	kynna	að	hann	selur	á	sýningar	
sínar.	Í	stuttu	máli	þá	selja	þeir	dóp	á	meðan	hann	selur	miða	á	„show”.		

	
Hálftími	í	show	og	tók	pillu	og	brosti	
Úrið	mitt	kallaði	á	frostið	
Geez,	ég	er	með	ostinn	
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Þú	og	vinir	þínir	eruð	samt	flottir	
Æpandi	í	eyrað	á	mér	út	í	porti		
(Joey	Cypher	–	Joey	Christ)	

	

Hér	vísar	rapparinn	Joey	Christ	í	orðið	„osturinn”,	en	ostur	er	slanguryrði	sem	kemur	frá	
bandarískri	rappmenningu	og	er	notað	yfir	peninga.	Einnig	vísar	rapparinn	í	að	úrið	hans	
kallar	á	frostið,	en	það	orð	er	einnig	notað	í	rappmenningunni	vestanhafs	og	stendur	fyrir	
dýra	steina	eða	demanta.	Þessi	tvö	slanguryrði	eru	dæmi	um	hvernig	rapparinn	hefur	fengið	
innblástur	frá	bandarískri	rapptónlist	og	notað	sjálfur	í	eigin	textasmíð.	Einnig	vekur	athygli	
vísunin	í	pilluna	og	að	hann	brosir	eftir	að	hann	tekur	hana,	en	þetta	er	vísun	í	róandi	lyf	og	
gefur	til	kynna	að	rapparinn	sé	að	upplifa	stress	áður	en	hann	treður	upp	og	notar	vímuefnin	
til	að	líða	betur.		

	
Geri	þetta	shit,	þetta	shit	er	alltaf	gott	
Fokka	þessu	shitti	upp	frá	botni	upp	í	topp	
Hoppa	alltaf	út	þarf	að	sækja	þennan	ost	
Lifir	ekki	í	þessum	heimi	ef	að	þú	ert	soft	
(Taka	meira	út	–	Birgir	Hákon)	

	

Þetta	textabrot	sýnir	rapparann	Birgir	Hákon	vera	að	lýsa	vímuefnaneyslu.	Hann	fjallar	um	
hvernig	hann	er	að	gera	eitthvað	„shit”	og	honum	finnst	það	gott.	Einnig	fjallar	hann	um	að	
þurfa	að	fara	úr	og	sækja	þennan	ost,	en	líkt	og	í	textabrotinu	fyrir	ofan	notar	hann	orðið	
ostur	í	staðinn	fyrir	orðið	peningar.	Líkt	og	sést	hefur	í	textum	hans	sem	greindir	hafa	verið	í	
þessari	rannsókn	þá	sækir	Birgir	Hákon	mikinn	innblástur	til	bandarískrar	rapptónlistar	og	
sést	það	best	á	þeim	slanguryrðum	og	orðatiltækjum	sem	hann	notar	í	textum	sínum.	Í	
textanum	segir	hann	einnig	að	þú	lifir	ekki	í	þessum	heimi	ef	þú	ert	„soft”	(e.	mjúkur).	Með	
þessu	gefur	hann	til	kynna	að	þú	verður	að	vera	harður	til	þess	að	lifa	af	í	heiminum	hans,	
það	er	að	segja	að	geta	harkað	af	sér	ofbeldið	og	annað	sem	á	sér	stað	í	þessum	heimi	sem	
hann	lifir	í.	Eins	og	fram	hefur	komið	þá	sýnir	rapparinn	glæpahegðun	í	textum	sínum	og	það	
virðast	vera	skilaboð	hans	til	annarra	að	það	komast	ekki	allir	af	í	þessum	glæpaheimi.	Þetta	
eru	skilaboð	hans	til	þeirra	sem	eru	að	reyna	að	komast	í	heiminn	hans.		

Það	er	ekki	nýtt	af	nálinni	að	einstaklingar	sæki	sér	innblástur	frá	þeim	sem	þeir	líta	upp	
til	og	af	textabrotunum	að	dæma	þá	sækja	þessir	rapparar	innblástur	frá	bandarískri	
rapptónlist.	Ýmislegt	sem	birtist	í	textum	þeirra	sem	vísar	í	ofbeldis-	og	glæpahegðun,	
byssuhald	og	jafnvel	morð	kemur	frá	því	að	íslenskir	rapparar	hlusti	á	aðra	rappara	í	
Bandaríkjunum.	Slanguryrðin	sýna	einnig	að	þeir	sækja	sér	innblástur	í	bandaríska	
rapptónlist.	Hér	má	því	greina	orðræðu	um	karlmennsku	og	vald,	en	þar	að	auki	hafa	íslensku	
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rappararnir	staðsett	sig	í	bandarískri	orðræðu	sem	er	frábrugðin	íslenskri	menningu.	Má	þá	
einnig	greina	orðræðu	um	hvítleika	ef	marka	má	textabrot	rapparanna	um	glæpahegðun,	en	
þeir	fjalla	fremur	frjálst	um	ofbeldi	og	morð	og	virðist	engan	saka,	og	sést	hér	í	gögnunum	
hvernig	forréttindi	þeirra,	sem	ungir	hvítir	millistéttar	menn,	birtist	í	textunum.	

	

4.5 Stúlkurnar	í	textunum	
Eitt	af	því	sem	flestir	textarnir	áttu	sameiginlegt	var	hvernig	konur	og	stúlkur	birtust	í	
textunum.	Þrástefin	sem	komu	fram	í	greiningunni	voru	að	stúlkur	séu	kallaðar	niðrandi	
nöfnum	í	textum	rapparanna	og	eru	dæmi	um	að	þær	séu	kallaðar	„bitches”,	„freaks”,	
„hoes”	og	fleira	þess	háttar.	Í	kjölfarið	á	því	virtust	stúlkur	oftar	en	ekki	til	í	að	gera	eitthvað	
kynferðislegt	með	þeim,	jafnvel	án	þess	að	rappararnir	þurfi	að	segja	eitthvað.	Hlutgerving	
kvenna	birtist	því	í	mörgum	textum	og	á	ýmsa	vegu.	

	
Já	ég	sé	hver	er	það,	nokkrar	bitches	koma	mar	
Ég	var	að	græða	eina	millu,	líður	frekar	vel	
Ég	er	með	öllum	boys’unum,	við	erum	frekar	slakir	yeah	
Ég	er	að	sippa	þessa	slow,	ég	er	svo	slakur	yeah	
Þessar	gellur	vilja	alltaf	fara	heim	með	mér	
Hún	er	að	elta,	já	bitch	hún	er	að	elta	
...		
Hún	er	með	rass	sem	er	nóg	til	af	
Ég	ætla	að	snúa	henni	við	og	láta	hana	segja	OMG	
Þessi	er	bad	gella,	OMG	
Já	ég	ætla	að	sjá	hana	
Sama	hvort	ég	fer	út	
Hún	fer	alltaf	fokking	úr		
(OMG	–	Floni)	

	

Í	þessum	textabroti	kallar	rapparinn	Floni	stúlkur	„bitches”	og	„gellur”.	Hann	fjallar	um	það	
að	hafa	grætt	eina	milljón	og	seinna	í	textanum	segir	hann	frá	því	að	allar	gellurnar	vilja	fara	
heim	með	honum.	Þarna	myndar	Floni	tengingu	milli	táknsins	að	hafa	mikið	af	peningum	við	
að	vera	eftirsóttur	af	stúlkum.	Hann	segist	vera	slakur	með	vinum	sínum	og	að	stelpurnar	
koma	til	þeirra,	sem	gefur	til	kynna	að	þeir	eigi	að	vera	ómótstæðilegir	í	augum	þeirra	vegna	
þess	að	þær	sækjast	í	athygli	þeirra	en	ekki	öfugt.	Hann	fjallar	einnig	um	stúlku	með	stóran	
rass,	að	hans	sögn,	og	lýsir	frá	því	hvernig	hann	ætlar	að	stunda	kynlíf	með	henni.	Núna	er	
hún	orðin	„bad	gella”	og	af	textanum	að	dæma	þá	fer	hún	úr	fötunum,	sama	hvað,	og	gefur	
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hann	í	skyn	að	stúlkur	séu	alltaf	til	í	hann.	Þarna	er	hann	að	gera	sjálfan	sig	ómótstæðilegan	í	
augum	stúlkna.		

	
Sé	það	hvernig	þú	hreyfir	þig	
Sleikir	á	þér	varirnar	og	blikkar	
Þarft	ekki	að	segja	neitt	
Þarft	bara	að	horfa	og	þú	veist	þú	fokking	vilt	það	
Ætla	ekki	að	þykjast	eiga	þig	
Mig	langar	þig	bara	að	leika	við	
Ég	veit	ég	geri	hluti	sem	þig	um	dreymir	
En	mig	dreymir	líka	um	þig	og	geri	þig	of	vel	
(Sleikir	á	þér	varirnar	og	blikkar	–	Aron	Can)	

	

Hér	er	rapparinn	Aron	Can	að	lýsa	stúlku	og	af	textanum	að	dæma	er	hún	mjög	hrifin	af	
honum.	Hann	fjallar	um	hvernig	hún	hreyfir	sig,	sleikir	varirnar	og	blikkar	hann,	sem	bendir	til	
þess	að	einhver	kynferðisleg	athöfn	sé	að	fara	að	eiga	sér	stað.	Það	er	áhugavert	hvernig	
hann	segir	að	hún	þurfi	bara	að	horfa	á	hann	og	hann	gerir	ráð	fyrir	að	hún	vilji	hann.	Eins	og	
hann	nefnir	þá	þarf	hún	ekki	að	segja	neitt.	Það	er	þó	tilbreyting	að	hann	segir	„ætla	ekki	að	
þykjast	eiga	þig”	og	er	það	andstæðan	við	boðskapinn	í	textabrotinu	á	undan,	þar	sem	
rapparinn	hafði	stúlkuna	í	hendi	sér.	Þrátt	fyrir	að	hann	sé	ekki	að	kalla	stúlkuna	niðrandi	
nöfnum	þá	benda	lýsingarnar	til	þess	að	hann	er	henni	ómótstæðilegur	og	gefur	textinn	til	
kynna	að	hann	hafi	allt	valdið	í	þessu	samhengi.	Ef	marka	má	textann	þá	virðist	hann	gera	
hluti	sem	hana	dreymir	um	og	þessi	lýsing	undirstrikar	það	hversu	ómótstæðilegur	hann	á	að	
vera	í	hennar	augum.		

	
Með	tíu	tíkur	heim	í	nótt	
Get	ekki	sagt	ég	hafi	sofið	rótt	
Með	gluggann	opinn,	jónuglóð	
Frekar	slæmar,	en	ég	sýni	love	
Dæmi	ekki,	en	hún	elskar	dóp	
Ekki	dæma,	en	ég	elska	dóp	
Með	þig	upp	að	öllu	baby	
Hugsa	ekki	um	annað	lately	
(Þekkir	stráginn	–	Aron	Can)	

	

Hér	er	Aron	Can	kominn	með	margar	stúlkur	upp	á	arminn.	Hann	fjallar	um	að	hann	hafi	
verið	með	þeim	um	nótt	og	segir	jafnframt	að	hann	hafi	ekki	sofið	rótt.	Þetta	bendir	til	þess	
að	hann	var	með	öllum	þessum	stúlkum	um	nóttina	og	gefur	textinn	til	kynna	að	eitthvað	
kynferðislegt	hafi	átt	sér	stað.	Einnig	vísar	hann	í	vímuefni,	eða	jónuglóð,	sem	sýnir	að	neysla	
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af	einhverju	tagi	hafi	átt	sér	stað	um	nóttina.	Hann	kallar	stúlkurnar	„frekar	slæmar”	sem	er	
svipað	og	í	textabrotin	fyrir	ofan	þegar	rapparinn	kallaði	stúlkuna	„bad”,	en	Aron	Can	sýnir	
slæmu	stúlkunum	áhuga	í	textum	sínum,	sem	sýnir	að	hann	vilji	svona	stúlkur.	Hann	fjallar	
einnig	um	stúlku	sem	elskar	dóp	en	hann	segist	ekki	dæma	hana	því	hann	elskar	sjálfur	dóp.	
Þá	endar	textabrotið	á	að	hann	segir	„með	þig	upp	að	öllu	baby”	og	svo	hugsar	hann	ekki	um	
annað.	Hér	er	hann	annað	hvort	að	tala	um	stúlkuna	eða	dópið,	en	í	þessum	texta	fer	þetta	
svolítið	saman	hjá	honum	þar	sem	hann	sýnir	stúlkunni	„love”	en	tjáir	einnig	ást	sína	á	dópi.	

	
Hitti	hana	í	fyrsta	skiptið	og	hún	sagði	við	mig	
Finndu	herbergi	sem	að	við	getum	riðið	inni	í	
Vó,	ætli	þetta	sé	ekki	allt	bara	ég	
Hún	smókar	ekki	en	hún	gerir	það	þegar	hún	er	með	mér	
...	
Ég	er	alveg	úti	að	aka	og	ég	er	ekki	með	próf	
Hún	heldur	framhjá	gæjanum	sínum	því	hún	er	hoe		
(Dauður	–	Birnir)	

	

Hér	sést	rapparinn	Birnir	nefna	stúlku	„hoe”	og	fjallar	hann	hér	um	þegar	hann	hittir	stúlku	í	
fyrsta	sinn	og	sýnir	hún	honum	strax	mikinn	áhuga.	Það	er	áhugavert	að	hann	nefnir	að	
stúlkan	neytir	ekki	vímuefna	en	gerir	það	með	honum.	Þetta	bendir	til	þess	að	þessi	stúlka	er	
svokallaður	túristi,	sem	fjallað	hefur	verið	um	áður,	og	er	því	ekki	vön	að	neyta	vímuefna.	Af	
því	hann	tekur	það	sérstaklega	fram	að	hún	neytir	bara	vímuefna	með	honum,	þá	getur	hann	
verið	að	gefa	í	skyn	að	hún	þoli	ekki	jafn	stóran	skammt	af	vímuefnum	og	hann	sjálfur.	Að	
lokum	kemur	í	ljós	að	stúlkan	eigi	kærasta	og	í	textanum	er	rapparinn	svo	ómótstæðilegur	að	
hún	heldur	framhjá	kærastanum	sínum	með	honum	og	í	kjölfarið	kallar	hann	stúlkuna	„hoe”.	
Í	þessum	texta	er	rapparinn	aðalgaurinn	og	vill	hann	þá	mögulega	meina	að	sama	hvort	
stúlkur	séu	í	sambandi	eða	ekki	þá	munu	þær	sofa	hjá	honum.	

	
Má	ég	smakka	þetta	skinn?	
Læri	snerta	kinnarnar	
Tungan	smakkar	þig	
Fingurgómar	leika	við	þig	
Og	við	finnum	yl	
Kannski	ekki	á	morgun	
En	í	kvöld	þá	er	ég	þinn	
Tilfinning	sem	ég	þekki	ekki	vel	
Ég	er	hræddur	því	hún	kemur	og	fer	
Það	er	eitthvað	nýtt	sem	er	að	vaxa	inni	í	mér	
Ætla	ekki	að	neita,	held	ég	sé	aðeins	að	laðast	að	þér	
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(Silfurskotta	–	Emmsjé	Gauti	ásamt	Aron	Can)	

	

Hér	sést	smá	breyting	á	því	hvernig	er	fjallað	um	stúlkur.	Hér	kemur	nokkuð	rómantísk	lýsing	
rapparans	á	stúlkunni	og	því	sem	þau	eru	að	gera.	Hann	fjallar	um	það	að	þau	finna	yl,	en	
þetta	gefur	til	kynna	að	þau	finna	fyrir	hlýju	og	nánd	á	milli	sín	og	eru	hrifin	af	hvoru	öðru.	
Hann	tekur	þó	fram	að	hann	mun	ekki	vera	hennar	á	morgun	sem	bendir	til	þess	að	hann	vilji	
ekki	vera	bundinn	henni	eða	vera	í	rómantísku	sambandi,	en	á	þessu	augnabliki	er	hann	
hennar.	Hann	lýsir	þá	frá	tilfinningu	sem	hann	er	hræddur	við,	en	þessi	tilfinning	sýnir	að	
hann	er	að	finna	fyrir	meira	en	hrifningu,	kannski	ást.	Hann	fjallar	um	hvernig	þessi	tilfinning	
kemur	og	fer	sem	sýnir	að	hann	finnur	fyrir	einhverri	togstreitu	innra	með	sér,	á	milli	þess	að	
vilja	ekki	skuldbinda	sig	og	að	vera	orðinn	ástfanginn.	Það	er	þá	eitthvað	nýtt	að	vaxa	inni	í	
honum	og	hann	viðurkennir	að	hann	er	að	laðast	að	henni.	

	
Síðan	fór	allt	að	breytast	og	allt	fór	að	gerast	hratt	
Vildir	bara	fá	mig,	vissi	að	ég	væri	ekki	á	réttum	stað	
Vildi	þig	til	baka	en	það	var	of	seint	
Hugsaði	um	þig	alltaf	en	ég	var	of	einn	
Mér	fannst	það	svo	leitt,	ég	gerði	allt	sem	ég	gat	reynt	
Er	að	fara	lengra	niður,	er	ekki	líkur	sjálfum	mér	
Ég	get	engu	stjórnað	baby,	ég	veit	ekki	hver	ég	er	
(Rétt	að	byrja	–	Floni	ásamt	Birni)	

	

Í	þessu	textabroti	sést	rapparinn	vera	að	lýsa	ástarsorg.	Hann	talar	um	breytingar	og	að	hafa	
ekki	verið	á	réttum	stað.	Svo	vill	hann	stúlkuna	til	baka	en	þá	var	það	orðið	of	seint	og	nefnir	
hann	einnig	að	hann	hugsi	mikið	um	hana.	Af	textanum	að	dæma	þá	hefur	hann	samviskubit	
yfir	einhverju	sem	gerðist	á	milli	sín	og	stúlkunnar,	þá	er	hann	að	öllum	líkindum	að	vísa	í	
þessar	breytingar	sem	áttu	sér	stað	í	byrjun	textabrotsins.	Hann	segir	frá	því	hvernig	hann	
reyndi	eins	og	hann	gat	sem	bendir	til	þess	að	hann	reyndi	allt	til	að	halda	henni	í	lífi	sínu.	
Hann	fjallar	svo	um	að	fara	lengra	niður	og	vera	ekki	líkur	sjálfum	sér,	en	hér	er	hann	að	vísa	
aftur	í	breytingar	nema	á	sjálfum	sér.	Það	að	hann	fari	lengra	niður	er	vísun	í	þunglyndi	sem	
er	að	öllum	líkindum	vegna	þessara	breytinga.	Textabrotið	endar	með	því	að	hann	segist	ekki	
hafa	neina	stjórn	og	þekkir	ekki	sjálfan	sig	lengur,	sem	bendir	til	þess	að	hann	hefur	leiðst	út	í	
einhverja	neyslu.	Hann	tilgreinir	þó	ekki	hvaða	breytingar	áttu	sér	stað	eða	hvað	það	er	sem	
breytti	honum	og	dró	hann	svona	niður,	en	þetta	sýnir	að	það	eru	einhver	vandamál	eða	
erfiðleikar	hjá	honum.	Hér	hefur	textasmíðin	aðeins	breyst,	en	stúlkan	er	ekki	hlutgerð	hér	
heldur	er	rapparinn	að	tjá	ást	og	ástarsorg	sína	og	er	fremur	berskjaldaður.	Það	sem	er	líka	
áhugavert	er	að	hér	eiga	sér	stað	hlutverkaskipti	á	milli	rapparans	og	stúlkunnar	og	í	þessu	
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tilfelli	er	það	hún	sem	hefur	ákveðið	vald	yfir	honum,	en	í	dæmunum	á	undan	eru	
rappararnir	alltaf	með	vald	yfir	stúlkunum.			

	
Leita	að	þessu	sem	allir	eru	að	tala	um	
Ég	vona	að	hún	sjái	mig	því	ég	er	að	verða	farinn	
Og	þú	brosir	smá,	langar	aftur	þig	að	sjá	
Og	þetta	leyndarmál,	allt	sem	að	við	höfðum,	já	
Alltof	erfitt	með	að	átta	mig	á	þér	
Lífið	sem	ég	lifi	hentar	þér	ja	kannski	ekki	vel	
Sit	núna	einn	í	stúdíóinu	og	hugsa	um	þig	yeah	
Hvernig	á	ég	eiginlega	að	geta	gleymt	þér?	
(Fyrir	aðra	–	Floni)	

	

Hér	á	sér	stað	aftur	breyting	í	textasmíðinni,	en	eins	og	fram	hefur	komið	þá	hafa	rappararnir	
fjallað	um	það	að	stúlkurnar	taki	strax	eftir	þeim	og	eru	alltaf	til	í	þá.	Hér	er	Floni	hins	vegar	
að	bíða	eftir	að	stúlkan	taki	eftir	honum	því	hann	er	að	verða	farinn,	sem	gefur	til	kynna	að	
hann	er	að	detta	út	vegna	neyslu.	Einnig	er	áhugavert	að	hann	byrjar	á	að	tala	um	að	„leita	af	
þessu	sem	allir	eru	að	tala	um”	en	hér	er	hann	líklega	að	vísa	í	ástina	því	stundum	er	talað	
um	að	ástin	sé	það	sem	allir	eru	að	leita	að.	Hún	brosir	til	hans	og	það	sést	að	hann	verður	
hrifnari	því	hann	fjallar	um	að	vilja	sjá	hana	aftur.	Næst	talar	hann	um	leyndarmál	og	allt	sem	
þau	höfðu,	sem	bendir	til	þess	að	þau	áttu	einhverjar	stundir	saman	en	það	er	leyndarmál.	
Hann	á	erfitt	með	að	átta	sig	á	henni	og	segir	að	lífið	hans	hentar	henni	ekki	sem	gefur	til	
kynna	að	hún	er	ekki	í	sama	vinahóp	og	hann	eða	jafnvel	þekkir	ekki	þennan	rappheim	sem	
hann	er	hluti	af.	Lífsstíllinn	hans	er	þá	ekki	eitthvað	sem	þessi	stúlka	er	að	leita	að.	Hann	situr	
einn	í	stúdíónu	sínu	að	hugsa	um	hana	og	fjallar	um	að	hann	geti	ekki	gleymt	henni.	Hér	sést	
að	hann	ber	tilfinningar	til	stúlkunnar	og	er	að	berskjalda	sig	í	textanum.	Einnig	er	áhugavert	
að	sjá	hvernig	Floni	hefur	breytt	áherslunni	í	textum	sínum	hvað	varðar	stúlkur.	Textabrotið	
frá	honum,	sem	er	tekið	fyrst	fyrir	í	þessum	kafla,	sýnir	allt	annað	viðhorf	hans	til	stúlkna,	en	
þar	kallar	hann	þær	„bitches”	og	leggur	áherslu	á	hversu	mikið	stúlkur	eru	til	í	hann.	Þessir	
textar	sýna	hvernig	hegðun	rapparans	hefur	breyst	og	hvernig	hann	hefur	þroskast.	

Hlutgerving	kvenna	birtist	víða	í	rapptónlist	og	á	það	sama	við	um	íslenska	rapptónlist.	Í	
kaflanum	komu	fram	ólíkar	lýsingar	á	stúlkum	og	jafnframt	lýsingar	á	hvernig	þær	haga	sér	í	
kringum	rappara,	en	þær	virðast	þó	alltaf	til	í	þá	sama	hvað	og	má	þá	geina	hér	orðræðu	um	
hefðbundinn	kvenleika.	Í	textunum	má	einnig	greina	orðræðu	um	vald	og	sést	það	í	
textunum	hvernig	rappararnir	hafa	völdin	í	nær	öllum	aðstæðum	sem	þeir	lýsa	frá	í	textum	
sínum.	Aftur	á	móti	kom	í	ljós	breyting	í	textunum	þegar	rapparar	fóru	að	fjalla	um	ástina	og	
ástarsorg	sem	er	góð	tilbreyting	og	gefur	rappinu	nýjan	blæ.	Hér	má	þá	greina	orðræðu	gegn	
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karlmennsku,	en	þegar	rappararnir	fara	að	sýna	hegðun	sem	er	talin	falla	undir	kvenleika	þá	
eru	þeir	að	fara	gegn	staðalímyndum	samfélagsins	um	karlmennsku.	Þessi	breyting	sýnir	
einnig	hvernig	hlutverk	kynjanna	skiptast,	en	þá	eru	stúlkurnar	komnar	með	valdið	yfir	
röppurunum	sem	er	alveg	nýtt	fyrirbæri	í	rappi.		
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5 Umræður	

Rapptónlist	á	Íslandi	hefur	náð	langt	á	undanförnum	árum	og	á	það	einnig	við	um	innihald	
tónlistarinnar.	Það	var	áhugavert	að	skyggnast	inn	í	textana	og	beita	greiningaraðferðunum	á	
gögnin	til	að	fá	innsýn	og	jafnframt	öðlast	meiri	skilning	á	því	sem	er	í	gangi	í	textunum.	
Umfjöllun	íslensku	rapparanna	um	hlutgervingu	kvenna,	peninga	og	vald	kom	ekki	á	óvart	og	
var	í	takt	við	niðurstöður	rannsókna	á	rapptónlist	í	Bandaríkjunum.	Það	sem	kom	hins	vegar	á	
óvart	í	greiningunni	var	breytingin	á	orðræðu	og	áherslum	í	textunum	þegar	kom	að	ímynd	
rapparanna	og	lýsingum	á	stúlkunum,	en	slíkar	breytingar	komu	ekki	fram	í	niðurstöðum	
þeirra	rannsókna	sem	stuðst	var	við	í	þessari	rannsókn.	Líkt	og	gert	var	ráð	fyrir	í	aðdraganda	
rannsóknarinnar	sýndu	niðurstöður	greiningarinnar	að	íslenskir	rapparar	sækja	innblástur	til	
Bandaríkjanna	og	rappmenningarinnar	þar,	en	slanguryrði	sem	notuð	eru	í	textum	hér	á	
landi	vísa	til	bandarískrar	rapptónlistar.	Þrátt	fyrir	að	innblásturinn	hafi	ekki	komið	á	óvart	þá	
vakti	það	hins	vegar	athygli	þegar	rappararnir	fóru	að	vísa	í	byssur	og	morð,	vegna	þess	að	
það	er	ekki	algengt	fyrir	unga	drengi	og	menn	hér	á	landi	að	vera	með	byssur	á	sér	og	fremja	
morð.	Þar	sem	rapparar	hér	á	landi	sækja	sér	innblástur	til	Bandaríkjanna	má	búast	við	því	að	
þeir	hermi	eftir	röppurum	og	fyrirmyndum	sínum	vestanhafs,	sem	fjalla	oft	um	glæpahegðun	
í	textum	sínum.		

Þrástefið	um	ferðalög	og	að	fljúga	úti	í	geimi	kom	á	óvart	við	upphaf	rannsóknarinnar.	
Þetta	er	afar	myndræn	lýsing	og	það	er	áhugavert	að	sjá	hvernig	rappararnir	nota	þetta	til	að	
lýsa	vímunni,	en	að	fljúga	eða	að	vera	á	ferðalagi	varð	fljótt	að	tákni	og	birtust	önnur	tákn	í	
textunum	sem	tengdust	því.	Tákn	og	lýsingar	á	borð	við	að	vera	á	ferðalagi	og	að	fara	af	stað	
gefur	til	kynna	að	rappararnir	eru	að	lýsa	því	að	fara	í	vímu.	Annað	áhugavert	tákn	sem	birtist	
í	tengslum	við	að	fara	í	ferðalag	var	táknið	túristi,	en	hér	er	komin	lýsing	á	einstaklingum	sem	
vilja	prufa	að	fara	í	vímu.	Er	þá	vert	að	taka	fram	að	líkt	og	túristar,	þá	geta	þessir	
einstaklingar	farið	aftur	heim	og	þar	með	farið	aftur	í	eðlilegt	líferni	og	sagt	skilið	við	
vímuefnin	og	vímuna.	Vísun	rappara	í	túrista	er	hægt	að	tengja	við	rannsóknir	um	forvitni	
ungmenna	(Krank	og	Goldstein,	2006),	en	ungmenni	og	ungt	fólk	er	forvitið	og	vilja	þau	oft	
kanna	heiminn	og	taka	áhættur.	Það	er	svipað	og	túristarnir	í	textunum	sem	virðast	vera	
komnir	til	að	prufa	að	fara	í	ferðalag	eða	vímu	með	röppurunum,	og	eru	rappararnir	þar	af	
leiðandi	að	bjóða	þeim	vímuefni.	Þá	er	einnig	hægt	að	tengja	þetta	við	rannsóknir	sem	sýna	
fram	á	að	ungmenni	og	ungt	fólk	uppgötvar	vímuefni	í	gegnum	vini	(Kelly	o.fl.,	2017),	en	í	
mörgum	tilfellum	prufar	ungt	fólk	vímuefni	með	vinum	sínum.	

Þegar	litið	er	á	textana	við	fyrstu	sýn	þá	virðist	þessi	lýsing	á	ferðalagi	ekki	vera	vísun	í	
vímu	og	þar	sem	lýsingin	er	mjög	táknræn	þá	eru	ekki	allir	sem	tengja	þessa	lýsingu	við	
neyslu	vímuefna.	Að	lýsa	vímunni	sem	ferðalagi	eða	að	vera	úti	í	geimi	á	rætur	sínar	að	rekja	
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í	enska	orðatiltækið	að	vera	„high”	þegar	þú	reykir	gras	eða	kannabis,	en	slíkt	orðalag	hefur	
lengi	verið	notað	í	tónlist.	Þessar	lýsingar	á	vímu	eru	birtar	á	fremur	jákvæðan	hátt	og	er	það	
í	samræmi	við	rannsóknir	Herd	(2014)	og	Lindsay	og	Lyons	(2018)	um	hvernig	fjallað	er	um	
neyslu	vímuefna	á	jákvæðan	hátt	í	rapptónlist.	Einnig	er	áhugavert	hvernig	rapparar	nota	
andstæðutákn	til	þess	að	lýsa	því	að	koma	úr	vímu,	en	þá	nota	þeir	orðatiltækin	„að	koma	til	
baka”,	„fara	heim”	eða	„að	hrapa	niður”	og	eru	þetta	allt	andstæður	við	hin	orðatiltækin.	Til	
að	mynda	þá	er	rappari	„fljúgandi”	þegar	hann	er	í	vímu,	en	þegar	það	rennur	af	honum	þá	
„hrapar	hann”.	Einnig	koma	fram	í	textunum	vísbendingar	um	ástæður	þess	að	rappararnir	
leita	í	vímuna,	en	margir	þeirra	tala	um	að	vera	að	kljást	við	ýmis	vandamál	og	erfiðleika.	Það	
sýnir	að	víman	gegnir	ákveðnu	hlutverki	í	lífi	þeirra	til	að	hjálpa	þeim	að	bæla	niður	
erfiðleikana	og	tilfinningar.	Hér	hefur	orðræða	um	vímuefni	mótað	rapptextana	og	orðæða	
um	að	rapparar	líti	á	vímuefni	sem	ferðalag.		

Vímuefnin	birtast	á	ólíkan	hátt	í	nær	öllum	textunum	og	er	eitt	af	þrástefjunum	í	
gögnunum.	Sem	dæmi	er	oft	vísað	í	pillur	og	varð	pilla	fljótt	að	tákni,	en	í	textunum	er	hún	
oftast	sett	í	glas	eða	drykk.	Að	setja	pillur	í	glas	og	fá	sér	einn	trúpí	hefur	orðið	að	eðlilegri	
afþreyingu	í	textum	rappara.	Það	var	einnig	áhugavert	að	rappararnir	tilgreina	ekki	alltaf	um	
hvaða	pillu	er	að	ræða	en	sumir	fjalla	mikið	um	það	að	fá	sér	kvíðalyfið	Xanax,	sem	er	vísun	í		
misnotkun	lyfja.	Það	vekur	athygli	hversu	mikið	rapparar	fjalla	um	það	að	blanda	vímuefnum	
saman	og	vísanir	rappara	í	lyfseðilsskyld	lyf	kemur	fram	á	nokkra	vegu,	meðal	annars	á	
jákvæðan	hátt.	Rannsókn	Herd	(2014)	sýnir	að	áhersla	í	rapptextum	færðist	í	auknum	mæli	á	
vímugjafa	og	þá	sérstaklega	á	misnotkun	lyfseðilsskyldra	lyfja,	en	rannsókn	Herd	(2014)	sýnir	
einnig	að	vímuefni	birtast	á	jákvæðan	hátt	í	rapptextum.	Miðað	við	hversu	oft	er	vísað	í	
vímuefni	og	misnotkun	lyfseðilsskyldra	lyfja	í	íslenskri	rapptónlist	þá	væri	hægt	að	líta	á	
rapptónlist	sem	þann	þátt	í	menningu	ungs	fólks	sem	mótar	skoðun	og	viðhorf	þeirra	
gagnvart	vímuefnaneyslu.	Þetta	er	hægt	að	tengja	við	rannsókn	Cundiff	(2013)	sem	sýnir	að	
rapptónlist	getur	átt	þátt	í	að	móta	skoðanir	og	viðhorf	einstaklinga	að	einhverju	leyti.	
Blöndun	vímuefna	í	rappheiminum	vekur	smá	óhug	þegar	hugsað	er	til	þess	hversu	marga	
aðdáendur	rapparar	hafa	og	hvernig	þeir	geta	átt	þátt	í	að	móta	viðhorf	ungs	fólks	á	
vímuefnaneyslu.		

Lýsingar	í	rapptextunum	á	borð	við	að	„slátra	pillum”	og	„skála	drykkjum”	setur	neyslu	
fram	sem	skemmtilega	afþreyingu	og	fengu	vímuefni	það	hlutverk	hjá	sumum	röppurum	að	
gera	þá	að	töff	einstaklingum,	en	það	eru	mjög	hættuleg	skilaboð	fyrir	áhrifagjarnt	ungt	fólk.	
Þetta	svipar	til	rannsóknar	Gruber	og	félaga	(2005)	sem	sýnir	fram	á	að	vísanir	í	vímuefni	á	
ýmsum	miðlum	er	talin	geta	ýtt	undir	frekari	vímuefnaneyslu	ungs	fólks,	sérstaklega	þegar	
neyslan	er	sett	fram	í	jákvæðu	ljósi	(Gruber	o.fl.,	2005).	Einnig	er	hægt	að	tengja	þetta	við	
rannsóknir	Oberle	og	Garcia	(2015)	og	Hardcastle	og	félaga	(2015)	sem	sýnir	að	fjallað	er	um	
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vímuefni	sem	skemmtilega	afþreyingu	í	rapptónlist	og	jafnframt	fjallað	um	að	vímuefni	hafi	
engar	slæmar	afleiðingar.	

Íslenskir	rapparar	fjalla	einnig	um	neysluhegðun	sína	og	lýsa	henni	sem	„rútínu”,	sem	er	
mjög	áhugavert.	Flestir	tengja	það	orð	við	það	að	hafa	líf	sitt	í	röð	í	reglu	og	að	fylgja	
ákveðnu	mynstri	dag	eftir	dag	og	hefur	orðið	nær	oftast	einhverja	jákvæða	merkingu	á	bak	
við	sig.	Rútína	varð	þá	að	tákni	fyrir	einhverju	sem	er	taktfast	í	lífi	þeirra.	Þegar	orðið	rútína	
er	tengt	við	neyslu	þá	gefur	það	til	kynna	að	neysluhegðun	suma	rappararanna	hafi	eitthvað	
mynstur	eða	að	þeir	hafi	ákveðna	rútínu	til	þess	að	komast	í	vímu,	og	má	einnig	tengja	þetta	
við	rannsókn	Herd	(2014)	og	rannsókn	Lindsay	og	Lyons	(2018)	sem	sýna	að	vímuefni	birtast	
á	jákvæðan	hátt	í	rapptónlist.	Þá	er	einnig	áhugavert	að	sjá	hvernig	lýsingin	á	neyslu	í	textum	
hjá	sumum	röppurunum	fór	að	taka	breytingum,	en	neyslan	fór	að	vera	erfiðari	og	tók	á	sig	
neikvæða	mynd.	Þegar	umfjöllunin	um	vímuefnaneyslu	varð	neikvæðari	þá	varð	neyslan	
meiri	og	hlutverk	vímuefna	fór	að	breytast	hjá	nokkrum	röppurum.	Sumir	rapparar	lýsa	
neyslunni	sinni	sem	fremur	neikvæðum	þætti	í	lífi	sínu	og	var	jafnvel	farin	að	hrjá	suma,	til	að	
mynda	fjallar	rapparinn	Gísli	Pálmi	um	það	að	hafa	„tekið	meira	en	nóg”	sem	sýnir	að	
neyslan	er	ekki	lengur	aðeins	afþreying,	heldur	er	hún	farin	að	þjóna	öðrum	tilgangi.	Hér	er	
þá	komið	dæmi	um	hlutverk	vímunnar	til	að	hjálpa	röppurum	að	bæla	niður	tilfinningar	og	
erfiðleika	sem	gerði	það	að	verkum	að	í	sumum	tilfellum	urðu	vímuefnin	að	vandamáli	og	
fóru	að	valda	röppurunum	erfiðleikum.	Í	textum	rapparanna	má	þá	greina	orðræðu	um	
neyslu	en	þeir	fjalla	um	margar	hliðar	vímuefnaneyslu,	jákvæðar	og	neikvæðar,	og	öðru	sem	
því	fylgir.	Það	er	áhugavert	að	sjá	hvernig	íslenskir	rapparar	sýna	neikvæðar	hliðar	á	
vímuefnaneyslu	í	textum	sínum,	en	þær	rannsóknir	sem	stuðst	var	við	í	þessari	rannsókn	
hafa	nær	eingöngu	sýnt	að	rapparar	fjalla	um	vímuefni	á	jákvæðan	hátt.		

Umfjöllun	um	peninga,	skart,	dýrar	hönnunar-	og	merkjavörur	og	fleira	þess	háttar	er	
áberandi	hjá	sumum	röppurunum.	Nokkrir	fjalla	um	að	„flexa”	úrum	sínum	og	sýna	textarnir	
hvernig	þeir	eru	að	metast	við	aðra	einstaklinga.	Þetta	eru	dæmi	um	sýndarmennsku	og	
hvernig	rappararnir	reyna	að	vera	meiri	menn	en	þeir	eru	og	hvernig	þeir	reyna	að	skapa	
ákveðna	ímynd	af	sér.	Að	fjalla	um	dýrar	merkjavörur	svipar	til	rannsókn	Hunter	(2011),	en	
þar	rýndi	hún	í	texta	ýmissa	rappara	í	Bandaríkjunum	og	voru	þeir	flestir	að	fjalla	um	hversu	
mikinn	pening	þeir	eiga,	hversu	dýrar	merkja-	og	hönnunarvörur	þeir	ættu	og	svo	framvegis.	
Einnig	heldur	Hunter	(2011)	því	fram	að	tengsl	séu	búin	að	myndast	á	milli	lúxus	lífsstíls	
rappara	og	á	það	einnig	við	í	textum	íslensku	rapparanna.	Sumir	íslenskir	rapparar	leggja	
mikið	upp	úr	því	að	sýna	hversu	mikið	af	peningum	þeir	eiga	og	gera	þeir	það	einnig	í	
gegnum	dýrar	merkjavörur	eða	skart,	en	þeir	fjalla	einnig	um	hversu	mikinn	pening	þeir	
græða	á	einu	kvöldi.	Það	svipar	til	rannsókna	Hardcastle	og	félaga	(2015)	og	Herd	(2014)	sem	
sýna	að	rapptónlist	inniheldur	mikið	af	pening	og	dýrum	merkjavörum.	Einnig	er	áhugavert	
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að	sjá	rappara	á	borð	við	Herra	Hnetusmjör	fjalla	um	í	textum	sínum	að	hann	auglýsir	vörur	á	
samfélagsmiðlum	og	fær	greitt	fyrir	það,	en	það	má	tengja	við	rannsókn	Passini	(2013)	sem	
sýnir	hvernig	auglýsingar	geta	leynst	í	dægurmenningunni	og	þá	í	lögum	og	lagatextum.	Þar	
að	auki	sýnir	rannsókn	Passini	(2013)	hvernig	auglýsingar	geta	mótað	skoðanir	fólks	á	ýmsum	
hlutum	og	er	einnig	hægt	að	tengja	þetta	við	þær	niðurstöður.	Rapparinn	er	að	merkja	sig	
með	auglýsingavörum	og	einstaklingar	mynda	tengingu	á	milli	rapparans	og	vörunnar.	Í	
greiningunni	urðu	merkjavörurnar	að	tákni,	en	þessar	vörur	geta	táknað	hvers	konar	
karlmenn	rappararnir	eru	með	því	að	ganga	í	þessum	merkjum	og	eru	þessi	merki	tákn	fyrir	
mikla	peninga.	Einnig	er	hægt	að	tengja	þetta	við	hugmyndir	Connell	(1995)	um	ráðandi	
karlmennsku,	en	íslensku	rappararnir	hafa	sett	fram	mynd	af	karlmennsku	sem	er	talin	
eftirsóknarverð	af	mörgum.	Hér	hefur	orðræða	um	peninga	og	vald,	og	þar	á	meðal	orðræða	
um	karlmennsku,	mótað	rapptextana	en	rappararnir	birtast	sem	vel	efnaðir	menn	og	fjalla	
þeir	einnig	mikið	um	að	hafa	unnið	sér	fyrir	þessum	vörum	og	stöðu	sinni	sem	þeir	hafa	náð	í	
samfélaginu.	Það	er	líkt	og	kom	fram	í	rannsókn	Oware	(2014)	sem	sýnir	að	rapparar	í	
Bandaríkjunum	nota	dýrar	merkja-	og	hönnunarvörur	í	textum	sínum	og	myndböndum	til	að	
sýna	stöðu	sína	í	samfélaginu	og	vald	sitt.	Íslenskir	rapparar	hafa	náð	að	skapa	ímynd	sína	
með	þessum	vörum	en	eins	og	fram	hefur	komið	þá	geta	þessar	vörur	sagt	til	um	stéttastöðu	
einstaklinga	og	er	tákn	fyrir	valdastöðu	þeirra.	Hægt	er	að	tengja	þetta	við	rannsókn	
Rodgriguez	(2006)	en	þar	kom	í	ljós	að	þátttakendur	rannsóknarinnar	nota	rapptónlist	til	að	
staðsetja	sig	í	menningu	svartra	og	jafnframt	til	að	varpa	fram	þeirri	ímynd	af	sjálfum	sér	sem	
þeir	vilja	sýna.	Rappararnir	hér	sem	teknir	voru	fyrir	í	þessari	rannsókn	nota	tónlistina	til	að	
varpa	fram	ímynd	þeirra	og	jafnframt	til	að	staðsetja	sig	í	samfélaginu.	Þá	er	einnig	áhugavert	
að	sumir	rapparar,	til	að	mynda	Auður	og	Herra	Hnetusmjör,	reyndu	að	breyta	ímynd	sinni,	
en	fram	komu	dæmi	um	að	rapparar	hafi	hætt	í	neyslu	og	reyna	þeir	að	fjarlægja	þá	ímynd	af	
sér	í	nýrri	lögum	sínum.	Það	er	áhugavert	að	sjá	þessa	breytingu	í	textum	þeirra	vegna	þess	
að	vímuefni	koma	mikið	fyrir	í	rapptextunum	og	var	gott	að	sjá	þroska	eiga	sér	stað	og	þar	af	
leiðandi	minni	sýndarmennsku	í	textum	rapparanna.	Hér	má	greina	orðræðu	um	ímynd	
einstaklinga	og	er	hægt	að	tengja	það	við	kenningu	Butler	(2006,	bls.	191-193)	um	kyngervi	
sem	gjörning.	Þá	eru	rappararnir	að	sýna	og	framkvæma	ákveðna	karlmennsku,	og	endurtaka	
þennan	gjörning	á	þann	hátt	að	þetta	verður	þeirra	karlmennska	og	kyngervi.		

Vald	birtist	á	ýmsa	vegu	í	rapptextunum	og	er	mikilvægur	þáttur	í	rappheiminum,	en	
valdið	birtist	í	gengum	glæpahegðun	og	klíkuskap,	sem	má	oft	tengja	við	bandaríska	
rappheiminn.	Þetta	sýnir	að	íslenskir	rapparar	ná	í	innblástur	frá	krimmaröppurum	(e.	
gangsta	rappers)	frá	Bandaríkjunum,	en	sú	tegund	rapptónlistar	leggur	mikla	áherslu	á	
glæpahegðun	(Oware,	2011).	Í	textunum	má	sjá	rappara	fjalla	um	ofbeldi,	að	fremja	glæpi,	
að	hafa	byssur	og	fjalla	þeir	einnig	um	morð.	Þetta	sýnir	hversu	grófir	sumir	rapptextarnir	eru	
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sem	má	tengja	við	rannsókn	Schneider	(2011)	sem	sýnir	hversu	gróft	orðalag	ríkir	í	
rapptextum.	Samhliða	þeirri	umfjöllun	þá	birtast	rappararnir	á	fremur	valdamiklan	hátt	og	
fjalla	þeir	um	að	vera	sterkastir	og	að	þeir	sýni	engar	mjúkar	hliðar	og	má	tengja	það	við	
rannsókn	Oware	(2011)	sem	sýnir	að	hugmyndir	um	karlmennsku	eru	ríkjandi	í	rapptónlist,	til	
dæmis	karlmenn	sem	eru	sterkir	og	ósigrandi.	Rannsóknin	sýnir	þá	að	krimmarapparar	leggja	
mikla	áherslu	á	styrkleika	sinn	og	birtist	ofbeldis-	og	glæpahegðun	mjög	oft	í	slíkri	
rapptónlist.	Rannsókn	Oware	(2016)	varpar	einnig	ljósi	á	að	bæði	svartir	og	hvítir	rapparar	
fjalla	mikið	um	glæpahegðun	í	sumum	tegundum	rapptónlistar,	en	margir	rapparar	hér	á	
landi	fjalla	um	að	græða	pening	í	gegnum	sölu	á	vímuefnum	í	lögum	sínum.	Orðræðan	sem	
hefur	mótað	íslensku	textana	snýr	að	karlmennsku	og	fjallar	um	það	að	vera	ósigrandi,	en	
þar	að	auki	hafa	íslenskir	rapparar	staðsett	sig	í	bandarískri	orðræðu	þar	sem	að	sumt	í	
textunum	er	fjarri	íslenskum	veruleika.	Ungir	menn	með	byssur	í	hanskahólfinu	tíðkast	ekki	
oft	hér	á	landi	og	er	áhugavert	að	sjá	hversu	frjálst	sumir	íslenskir	rapparar	fjalla	um	
glæpahegðun	og	þar	á	meðal	morð,	og	virðist	engan	saka.	Þetta	er	dæmi	um	orðræðu	um	
hvítleika,	en	miðað	við	umfjöllun	sumra	rappara	um	slíka	glæpahegðun	þá	eru	þeir	að	varpa	
fram	forréttindum	sínum	sem	þeir	hafa	í	gegnum	hvíta	húðlitin	sinn.	Það	er	merkilegt	að	
hvítir	efri	stéttar	og	millistéttar	strákar	á	Íslandi,	sem	hafa	að	öllum	líkindum	aldrei	séð	
byssu,	séu	að	rappa	með	þessum	hætti.	Einnig	má	tengja	þetta	við	rannsókn	Verstegen	
(2011)	sem	sýnir	hvernig	hvítir	einstaklingar	taka	menningararf	svartra	einstaklinga	og	nota	
fyrir	sinn	eigin	frama.	Íslensku	rappararnir	eru	næstum	allir	hvítir	millistéttar	strákar	sem	
hafa	ákveðin	forréttindi	hér	á	landi	og	eru	því	ekki	tengdir	svartri	bandarískri	menningu,	sem	
rapptónlist	á	rætur	sínar	að	rekja	til.	Það	getur	þá	einnig	verið	að	íslenskir	rapparar	séu	að	
reyna	að	herma	eftir	staðalímynd	svartra	rappara	og	vilja	þeir	vera	tákn	þeirra	hér	á	landi.	
Belle	(2014)	vísar	í	rannsókn	sinni	í	staðalímyndir	svartra	rappara	og	varpar	ljósi	á	hvernig	
þessi	staðalímynd	er	í	raun	gjörningur	á	karlmennsku	og	fyrirfram	gefnum	hugmyndum	um	
svarta	manninn	í	Bandaríkjunum	(Belle,	2014).	Þá	eru	íslenskir	rapparar	að	framkvæma	
þennan	gjörning	á	karlmennsku	í	gegnum	sína	rapptexta	og	er	einnig	hægt	að	tengja	þetta	
við	hugmyndir	Connell	um	ráðandi	karlmennsku.		

Við	greiningu	textanna	komu	í	ljós	ýmis	slanguryrði	og	orðatiltæki	sem	rekja	má	til	
bandarískra	rappara	og	rapptexta.	Til	að	mynda	fjalla	sumir	íslenskir	rapparar	um	„ostinn”	og	
„frostið”	sem	kemur	fyrir	í	bandarískum	textum.	Það	er	svolítið	einkennilegt	að	sjá	slík	orð	og	
orðatiltæki	beinþýdd	í	íslenskum	textum,	en	þetta	sýnir	aftur	á	móti	að	ungir	íslenskir	
rapparar	líta	upp	til	goðanna	sinna	vestanhafs.	Bandarísk	rapptónlist	hefur	lengi	notið	sinna	
vinsælda	hér	á	landi	og	víða	um	heim	og	hafa	íslenskir	rapparar	leitað	þangað	til	að	fá	
innblástur.	Hugtakið	„ostur”	vísar	til	peninga,	en	„frostið”	vísar	til	demanta	eða	dýrra	steina	á	
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skarti,	því	er	hægt	að	túlka	bæði	orðin	sem	tákn	fyrir	peninga	og	er	því	einnig	hægt	að	greina	
hér	orðræðu	um	peninga.		

Birtingarmynd	stúlkna	og	kvenna	í	rapptónlist	er	viðfangsefni	sem	hefur	lengi	verið	
viðloðandi	í	rannsóknarheiminum	og	var	erfitt	að	horfa	framhjá	því	hvernig	stúlkur	birtast	í	
íslensku	rapptextunum.	Það	kom	svo	sem	ekki	á	óvart	að	sjá	hvernig	íslenskir	rapparar	tjá	sig	
um	stúlkur	og	hvaða	orð	þeir	nota	til	að	lýsa	þeim.	Orð	á	borð	við	„bitch”,	„freak”	og	„hoe”	
koma	oft	fyrir	í	textum	íslenskra	rappara	og	hlutgerving	stúlkna	í	rapptextunum	sem	voru	
greindir	kemur	oftar	en	ekki	fram	á	mjög	svipaðan	hátt	meðal	rapparanna.	Flestir,	ef	ekki	
allir,	nota	sömu	orðin	til	að	lýsa	útliti	stúlkna	og	til	að	lýsa	hegðun	þeirra	sem	er	nær	oftast	
niðrandi.	Hér	er	hægt	að	tengja	þetta	við	hugmyndir	Connell	um	ráðandi	karlmennsku	sem	
ýtir	undir	hefðbundinn	kvenleika	og	undirgefni	kvenna.	Einnig	má	greina	hér	orðræðu	um	
karlmennsku	og	hefðbundinn	kvenleika,	en	rannsókn	Schneider	(2011)	sýnir	einnig	fram	á	að	
slíkar	orðræður	birtast	í	rapptónlist.	Það	má	einnig	tengja	þetta	við	rannsókn	Belle	(2014)	
sem	sýnir	að	staðalímyndir	kynjanna	birtast	víða	í	tónlist	og	varpar	rannsókn	Belle	(2014)	
einnig	ljósi	á	að	rapptónlist	getur	ýtt	undir	kvenfyrirlitningu	og	kynjamismunun.	Niðrandi	orð	
íslensku	rapparanna	um	stúlkurnar	voru	túlkuð	sem	tákn	um	karlmennsku	þeirra	eða	voru	
notuð	til	þess	að	gera	rapparana	að	kyntákni.	Rappararnir	sýna	einnig	í	textunum	að	þeir	
ráða	og	hafa	stjórnina	þegar	stúlkurnar	eru	í	kringum	þá	og	að	þær	séu	oftast	til	í	að	gera	
eitthvað	kynferðislegt	með	þeim.	Það	svipar	til	rannsókna	sem	sýna	að	kvenfyrirlitning	og	
hlutgerving	kvenna	er	algengt	umfjöllunarefni	í	rapptextum	í	Bandaríkjunum	(Oware,	2011;	
Weitzer	og	Kubrin,	2009).	Rannsókn	Cundiff	(2013)	sýnir	einnig	að	rapparar	reyna	að	koma	á	
framfæri,	með	tónlist	sinni,	þeim	skilaboðum	að	undirgefni	sé	aðlaðandi	eiginleiki	kvenna,	en	
þess	konar	skilaboð	birtast	einnig	í	textum	íslenskra	rappara.	Það	er	áhugavert	þegar	
rapparinn	Birnir	tekur	fram	að	stúlkan	sem	er	með	honum	neytir	ekki	vímuefna,	en	hann	
fjallar	þó	ekki	meira	um	neyslu	hennar	en	það	hefði	verið	áhugavert	að	sjá	hvort	neysla	
stúlkunnar	hefði	birst	líkt	og	í	rannsókn	Lindsay	og	Lyons	(2018)	sem	sýnir	að	mörg	ungmenni	
telja	að	konur	þola	ekki	vímuefni	eins	vel	og	karlmenn.	Vísun	rapparanna	í	túrista	ýtir	einnig	
undir	þær	hugmyndir	um	að	stúlkur	þoli	ekki	vímuefni	eins	vel	og	þeir	sjálfir,	en	sumir	lýsa	
stúlkunum	sem	túristum	sem	aðgreinir	þær	frá	öllum	öðrum.	Einnig	gáfu	rappararnir	oft	í	
skyn	að	stúlkurnar	þoldu	ekki	vímuefni	á	sama	hátt	og	þeir	og	komu	oft	aðrar	lýsingar	á	
ferðalagi	stúlknanna	í	textunum.	Það	svipar	til	rannsóknar	Day	og	félaga	(2004)	sem	sýnir	
það	er	talið	karlmannlegt,	og	jafnframt	ókvenlegt,	að	vera	fær	um	að	neyta	óhóflegs	magns	
af	vímuefnum,	sem	er	vegna	ríkjandi	hugmynda	um	karlmennsku	og	kvenleika	í	samfélaginu.		

Það	má	segja	að	kvenfyrirlitning	og	hlutgerving	kvenna	sé	eins	og	gömul	tugga	í	
dægurmenningu	og	á	þetta	umfjöllunarefni	erfitt	með	að	deyja	út	í	tónlistinni.	Samt	sem	
áður	eru	aðrir	rapparar	hér	á	landi	sem	eru	farnir	að	fjalla	meira	um	ástina	og	sumir	textar	
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eru	farnir	að	innihalda	smá	rómantík.	Ást,	rómantík	og	ástarsorg	eru	algeng	umfjöllunarefni	í	
tónlist	og	sýnir	rannsókn	Oware	(2011)	að	rapparar	fjalla	oft	um	ástina,	en	var	það	meira	
tengt	neysluhyggjunni	fremur	en	ástinni	sjálfri	þar	sem	rapparnir	tjáðu	ást	sína	til	kvenna	
sinna	í	gegnum	dýrar	merkjavörur.	Það	sem	sést	í	textunum	hér	er	mun	hrárra	og	
raunverulegra	og	er	áhugavert	að	sjá	rappara	taka	smá	beygju	frá	kvenfyrirlitningunni	og	
berskjalda	sig	fyrir	hlustendum.	Með	þessu	eru	þeir	að	gefa	skilaboð	um	að	það	sé	í	lagi	að	
opna	sig	um	ástina	og	berskjalda	sig	fyrir	öðrum.	Mátti	þá	greina	breytingar	á	orðræðu	hjá	
röppurunum	um	karlmennsku	og	hægt	væri	að	greina	þetta	sem	orðræðu	gegn	karlmennsku,	
en	með	því	að	sýna	tilfinningar	og	berskjalda	sig	þá	fara	þeir	gegn	þeim	hefðbundnum	
hugmyndum	um	karlmennskuna	sem	ríkja	í	samfélaginu.	Þar	að	auki	má	tengja	þetta	við	
kenningu	Butler,	en	hún	gagnrýnir	eðlishyggjuna	í	kenningu	sinni	um	kyngervi.	Hér	eru	
rappararnir	að	hafna	eðlishyggjunni	með	því	að	fara	gegn	karlmennskunni	sinni	og	eru	þeir	
þar	af	leiðandi	að	ógna	kynjakerfinu	með	því	að	sýna	hegðun	sem	er	talin	falla	undir	
kvenleika.		

Þær	orðræður	sem	hafa	mótað	íslenska	rapptexta	hvað	mest	eru	orðræður	um	
karlmennsku	og	hefðbundinn	kvenleika,	en	þær	orðræður	birtast	í	gegnum	nær	öll	gögn	
rannsóknarinnar.	Einnig	má	greina	orðræður	um	vímuefni	og	peninga,	eða	völd,	en	allir	
þessir	þættir	virðast	spila	stórt	hlutverk	í	lífi	rapparanna	og	þá	mótun	rapptexta.	Út	frá	
gögnunum	virðast	vímuefni	og	víman	spila	ákveðið	hlutverk	í	lífi	rapparanna,	en	þeir	fjalla	
ýmist	um	það	að	vímuefni	séu	töff	og	flott	eða	að	þeir	nota	vímuefni	til	að	flýja	einhvers	
konar	vandamál	eða	erfiði	í	lífinu.	Þá	voru	vímuefni	og	víman	sjálf	tákngerð	á	ýmsa	vegu	og	
það	sem	stóð	upp	úr	var	táknið	um	ferðalag	og	að	fara	heim.	Táknið	túristi	í	rapptextunum	
sýnir	hvernig	vímuefnaneysla	er	kynjuð	og	sást	hvernig	stúlkurnar	eru	aðgreindar	í	textunum	
frá	röppurunum	sjálfum	þegar	kom	að	neyslu.	Karlmennska	rapparanna	birtist	einnig	á	ýmsa	
vegu,	í	gegnum	peninga	og	dýrar	merkjavörur,	í	gegnum	ofbeldi	og	glæpahegðun	eða	með	
því	að	hlutgera	stúlkur.	Niðurstöðurnar	sýna	því	hvernig	rappararnir	staðsetja	sig	í	
bandarískri	orðræðu	með	textum	sínum	og	innihaldi	þeirra	og	sýnir	það	hvernig	bandarísk	
rappmenning	hefur	mótað	rappsenuna	hér	á	landi.		
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6 Lokaorð	

Það	er	gaman	að	sjá	hvernig	íslensk	rapptónlist	hefur	náð	að	festa	sér	sess	í	íslensku	
samfélagi	og	náð	að	verða	ein	af	vinsælustu	tónlistarstefnunum	hér	á	landi.	Eftir	að	hafa	alist	
upp	við	að	hlusta	á	rapptónlist	á	borð	við	Eminem,	Dr.	Dre	og	jafnvel	íslenska	rappara	á	borð	
við	XXX	Rottweiler	hunda	og	Quarashi	þá	var	ég	mjög	spennt	að	sjá	hvort	að	rapptónlist	í	
dag,	eða	öllu	heldur	innihald	hennar,	hafi	tekið	einhverjum	breytingum	og	þróast	á	einhvern	
hátt.	Hlutgerving	kvenna	í	rapptónlist	hefur	lítið	breyst	og	virðist	ávallt	vera	til	staðar	innan	
þessarar	tónlistarstefnu	og	gildir	það	sama	um	vímuefni	og	ofbeldi.	Aftur	á	móti	var	
umfjöllun	um	vímuefni	mun	fjölbreyttari	í	textum	rapparanna	en	ég	átti	von	á,	til	að	mynda	
myndlíkingar	um	ferðalög	og	túrista.	Þetta	er	mjög	áhugavert	efni	og	vil	ég	taka	fram	að	ég	
hefði	viljað	hafa	enn	fleiri	texta	til	að	styðjast	við	í	niðurstöðum	og	var	því	erfitt	að	sjá	hvar	
ég	ætti	að	stoppa.			

Skortur	er	á	rannsóknum	af	þessu	tagi	hér	á	landi,	en	mikilvægt	er	að	rannsaka	alla	þætti	
samfélagsins	og	dægurmenningar	sem	koma	að	félagslegum	veruleika	ungs	fólks.	Þessi	
rannsókn	býður	upp	á	frekari	rannsóknir,	en	það	væri	áhugavert	að	taka	viðtöl	við	ungt	fólk	
og	heyra	hvaða	skoðanir	og	viðhorf	þau	hafa	til	tónlistarinnar	og	innihalds	hennar.	Einnig	
væri	áhugavert	að	taka	viðtöl	við	rapparana	sjálfa	og	fá	þá	enn	betri	sýn	inn	í	þeirra	heim	og	
fá	dýpri	merkingu	á	því	sem	kemur	fram	í	textunum	þeirra.	Vert	að	taka	fram	að	takmarkanir	
þessarar	rannsóknar	eru	þær	að	niðurstöður	hennar	eru	nær	eingöngu	bundnar	við	
sjónarhorn	rannsakanda	og	þess	vegna	væri	áhugavert	að	fá	álit	rapparanna	sjálfra.		

Ég	vona	að	þessi	rannsókn	hafi	varpað	ljósi	á	hve	mikilvægt	það	er	að	vera	meðvitaður	
um	innihald	tónlistar,	og	þá	sérstaklega	rapptónlistar,	þar	sem	hún	hefur	náð	ótrúlegum	
vinsældum	á	undanförnum	árum.	Þegar	spáð	er	í	innihaldinu	og	hvernig	rapparar	koma	því	
frá	sér	þá	ætti	maður	kannski	að	staldra	aðeins	við	og	hugsa	út	í	hvaða	skilaboðum	þeir	eru	
að	varpa	út	í	samfélagið.	Þessi	tónlist	nær	til	sífellt	yngri	kynslóða	vegna	skemmtilegra	takta	
og	hversu	grípandi	lögin	eru,	en	hafa	skal	í	huga	að	textarnir	gætu	innihaldið	óheflað	málfar.	
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