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Sammandrag 

 

Denna uppsats syftar till att göra en deskriptiv utredning av Timbuktus utgivna 

textproduktion. Detta görs genom kvalitativ stilistisk analys av språket. Materialet 

består av slumpvis utvalda texter från samlingsskivan ”Pusselbitar” som kan anses 

representativ för Timbuktus karriär hittills. Resultatet visar ett intensivt arbete med 

bildspråk och rimflätning som är typiskt för Timbuktus rapp och rappen i allmänhet, 

där kombinationerna av språkliga medel är det som definierar Timbuktus 

textförfattande. Sammanfattningsvis finns det ett utnyttjande av vardagligt språk som 

gör texten intressant, och det är när normer bryts som språket blir nyskapande.   
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1.  Inledning  

Den här uppsatsen kommer att behandla språket i Timbuktus texter. I inledningen 

redogör jag för bakgrunden till rapptexten som analysobjekt, Timbuktu och vilken 

tidigare forskning som gjorts i ämnet. Jag nedtecknar också mitt syfte och 

frågeställning som kommer att utgöra uppsatsens ryggrad. 

 

1.1        Rapptexten som analysobjekt 

Det kan framstå som problematiskt att analysera just rapptexter, eftersom de är en 

relativt ny företeelse. Till en början krävs en definition av vad en raptext är. Adam 

Bradley beskriver fenomenet i Anthology of Rap (2010), och menar att rap är lyriska 

dikter som grupperas in i verser. Standardlängden på dessa är sexton rader och de 

framförs i en rytm till ett beat. Framförandet kan variera mellan regelrätt sång och 

samtalston. Rappens särskilda drag är framförallt rimmen, enstaviga som flerstaviga, 

som kan placeras både i början, mitten och slutet av raden. Även ett rikligt bildspråk 

bestående av liknelser och andra retoriska figurer är ett kännetecken. (Bradley och 

Dubois 2010, avsnitt XXI) Något fast versmått eller någon meter finns inte heller. 

Istället är det beatet som ger artisten ramarna för hur texten kan utformas. Beat är det 

engelska ordet för taktslag och dess betydelse varierar med kontexten. Inom hiphop 

används termen för att referera till det instrumentala ackompanjemanget som 

förekommer i samband med rap. Det gör att en skicklig emcee1 kan använda pauser 

och oväntade betoningar för att exempelvis betona eller förstärka en vers. I och med 

denna mer fria form konstaterar Bradley humoristiskt att nutida ”Jay-Z har ett 

betydligt större utrymme för rytmiska experiment än vad Shakespeare hade” (Bradley 

avsnitt XIII). Detta är en vågad jämförelse då rimmad vers av det här slaget sällan 

sätts i samma rum som framstående lyriker. Sedan rappens begynnelse, då den föddes 

genom afroamerikanska muntliga uttrycksformer och tog form i södra Bronx under 

1970-talet, har det funnits missuppfattningar om hur en rap-text ska vara utformad 

och vad den innehåller. Ett exempel är att texten antas vara uppbyggd av simpla 

rimord och rakt igenom par-rimmad (a a b b osv). Detta var vanligt inom den tidiga 

rapmusiken men har idag utvecklats och de avancerade utövarnas alster innehåller 

många textmässiga förnyelsemoment. (Bradley & Dubois 2010, avsnitt XXXII) Helt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Emcee/MC, Master of Ceremonies. Person som rappar till hiphop-musik. 



5	  
	  

fri är dock inte utformningen. Vanligtvis motsvarar en versfot ett taktslag och en 

versrad en taktart. Det innebär att rap, som ofta går i 4/4-takt har en rad som består av 

fyra taktslag. Detta är en viktig bakgrund för analys av texten, eftersom det är i och 

med detta som den rytmiska och rimtekniska konstruktionen hos texten synliggörs. 

Bradley menar följande: ”Rap like other artistic forms, thrives on constraint as much 

as it does on freedom. Every rap lyric must fullfill certain demands, the dominant 

ones being the listener’s expectation of rhyme and the rhytmic strictures of the beat. 

(…) in the hands of a skilled MC, rap’s formal limitations are a means to eloquence.” 

(Bradley & Dubois 2010, avsnitt XXXIII) 

 

1.2      Tidigare forskning 

En aspekt som kommer att komplicera min framställning är bristen på forskning i 

ämnet. Det finns inte i skrivande stund en svensk stilistisk undersökning som ägnar 

sig åt just rapmusik. Forskningen jag baserar min undersökning på kommer därför till 

största del från amerikansk forskning, huvudsakligen The Anthology of Rap av Adam 

Bradley och Andrew Dubois (2010) och Book of Rhymes av Adam Bradley (2009). 

Jag hämtar även inspiration från Språktidningens porträttreportage om rapparen, 

”Timbuktu håller igen” (Språktidningen, Juni 2011) där Timbuktu menar att ”Svenska 

är som lego. Man kan sätta ihop nästan vilka ord som helst och bygga nya 

innebörder”. Som bakgrund använder jag mig av Fredrik Strages reportagebok 

”Mikrofonkåt” (2001) om svensk hiphop, samt inspelade intervjuer från Timbuktus 

hemsida Timbuk.nu. Termer och metodik hämtar jag ur Eva Liljas ”Svensk metrik” 

(2010) samt Peter Cassirers ”Stil, stilistik och stilanalys” (2003).  

 

1.3       Timbuktu 

Jason Diakité, mer känd som Timbuktu, är född 1975 och uppvuxen i Lund. Han har 

gjort sig ett namn som rappare och låtskrivare, och särskilt uppmärksammad är hans 

speciella språkliga stil. Det ses som Timbuktus signum att skruva till idiomatiska 

uttryck och talesätt så att betydelsen förskjuts och att skapa innovativa nyord.  

Han har hittills gett ut tio album på svenska, varav två liveskivor och en 

samlingsskiva. T2: Kontrakultur (2000), W.D.M.D. (2002), The Botten Is Nådd 

(2003) Live! m/ damn! (2004), Alla vill till himmelen men ingen vill dö (2005), 

Oberoendeframkallande (2007), En High 5 & 1 Falafel (2008) och Sagolandet 
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(2011) Det är en utökad version av samlingsskivan ”Pusselbitar” (2012) som jag 

använder mig av i min uppsats. Jag tror att Timbuktus texter kommer att utgöra en 

intressant grund för analys av flera anledningar. Timbuktu fick ta emot Nordens 

Språkpris 2011. Detta genom sitt engagemang för att stärka den skandinaviska 

språkgemenskapen. Motiveringen löd; ”Gjennom tekster og musikk som interesserer 

og engasjerer et bredt publikum skaper Timbuktu vilje til, og glede over, å utforske og 

bruke det svenske språket. (…). Timbuktu har, med innlevelsesevne og sosialt 

engasjement, likevel klart å begeistre ungdommer i Norge til både å danse og synge 

med – på skånsk selvfølgelig.”(Språkrådet.se, 14-03-2012) Under 2012 tilldelades 

Timbuktu också Stora Retorikpriset (Språktidningen 16-03-12) för sina övertygande 

texter, där motiveringen hyllade rytmen som används i musicerande och texter.  Rap 

framförd på skånska kombinerad med språklig förmåga är alltså vida 

uppmärksammad och prisad. I och med detta anser jag att det finns både utrymme för 

och anledning till en språklig analys av texterna. Det är det jag nu ägnar min uppsats 

åt. 

 

1.4      Syfte 

Min uppsats kommer att behandla språket i Timbuktus raptexter. Undersökningen har 

som mål att göra en stilistisk kvalitativ analys av språket i Timbuktus texter och ge 

svar på följande frågeställning.  

 
Frågeställningar 

– Hur används rim och rytm? 

– Hur används ord och idiom? 

– Vilka stilfigurer finns i texterna och hur används de? 

– Vilka nyskapade ord och uttryck finns i texterna? 

 

 

 

 

1.5 Uppsatsens upplägg 
Uppsatsens resultat redovisas i tre huvudkategorier. I avsnitt 3 behandlas texterna 

med hänsyn till Rim och rytm, i avsnitt 4 redogör jag för Bildspråk och stilfigurer och 
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i avsnitt 5 återfinns Nyskapade ord och uttryck. Resultaten diskuteras sedan i avsnitt 

6, Diskussion. 

 

 

 

2. Metod och material 

 
2.1     Material 
Materialet jag kommer att använda mig av i min undersökning består av de två olika 

versionerna av Pusselbitar (EMI) med releasedatum 2011-04-13 och 2012-02-15, som 

är samlingsvolymer av artistens karriär och därmed kan anses vara representativa.  

Samlingsalbumen tillsammans med extraspår ger ett innehåll av totalt 40 låttexter och 

jag kommer att arbeta med 17 stycken av dessa som är slumpmässigt utvalda. Totalt 

finns material från album mellan år 2000 och 2012, men jag väljer att använda mig av 

utvalda delar av samlingsalbumen eftersom det är det mest effektiva tidsmässigt för 

uppsatsen, då jag ska ägna mig åt en kvalitativ närläsning. Jag är medveten om att det 

kan finnas skillnad i resultatet jämfört med en undersökning av den fullständiga 

utgivningen, eftersom samlingsvolymen visar upp det artisten själv anser som 

framstående i sin produktion. Jag nedtecknar låttexterna på egen hand och analyserar 

därefter det transkriberade materialet. Vid tveksamhet om vilket ord det är som uttalas 

jämför jag min transkribering med tryckta cd-konvolut eller versioner som finns på 

söktjänster för musiktexter. Framförandet har stor del i hur en rappad text upplevs, 

men i den här uppsatsen ser jag framförallt till det textuella och hur rytmik, rimform 

och stilfigurer framträder självständigt, utan den musikaliska omgivningen. Jag går 

igenom texterna systematiskt, en frågeställning i taget med start i rim och rytm.  

 

2.2     Metod och termer 

Jag kommer att använda mig av stilistisk kvalitativ analys i min undersökning. Detta 

genom närläsning och kvalitativ analys med hänsyn till ovanstående frågeställningar. 

Termer för beskrivning av texternas utformning hämtar jag från Eva Liljas Svensk 

Metrik från 2006.  

 

En versrad definieras som en textrad som tillsluts enligt rytmikens krav och inte 
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trycktekniska behov. Kombinationer av versrader bildar en strof om de är ordnade i 

en helhet som är upprepningsbar och igenkännbar. Strofkoppling innebär att 

rimbandet fullföljs i efterkommande strof istället för i samma. Taktarten är versradens 

slagräcka, alltså det som gör versraden taktfast. 

 

Rytm är växling mellan starkare och svagare impulser; gruppering i tid eller rum av 

impulser till mönster eller rörelser. Rim innebär ljudupprepning mellan två eller flera 

närstående ord. Rim förekommer både som välljud och systematiskt som 

sekundärrytm. Assonans är ljudlikhet mellan närstående ord, och allitteration är när 

ordens begynnelseljud rimmar. (Lilja 2006, s. 91-103) 

 

Termer för metod och analys hämtar jag ur Cassirers Stil, stilistik & stilanalys (2008), 

såsom definitioner av metafor och den speciella motsvarigheten katakres. Liknelser 

och varianten av liknelsen, paronomasi har använts, samt begreppet allusion som är 

ett bildligt uttryck som anspelar på andra, ofta kulturellt kopplade 

språkkonstruktioner. Jag inspireras även av hur Adam Bradley har använt sig av dessa 

begrepp under sina analyser av raptexter i Book of Rhymes (2009). Jag använder mig 

också av Hultmans Språklära (2003), för grammatisk terminologi. Dessa fyra 

författare kombinerar jag för att utforska det typiska för raptexten och de aspekter 

som gör att Timbuktus språkliga stil uppfattas som säregen.  

 

Jag kommer i fortsättningen att redovisa mina resultat genom representativa exempel 

ur texterna och gör inte anspråk på en heltäckande bild av författarskapet. I stället 

finns nerslag i det som enligt min tolkning tydligt särskiljer texterna från andra texter 

eller språkliga normer. Texterna kommer att refereras till genom användning av 

låttiteln, och samtliga titlar finns angivna i Bilaga 1 med utgivningsår och 

ursprungskiva.  

 

 

2.3 Begreppet foregrounding 

Foregrounding (att lyfta fram) är ett stilistiskt begrepp som står i nära relation till 

”defamiliarization”, att främmandegöra (Norgaard 2010, s.96). Det innebär att när 

saker blir alltför bekanta eller vanliga, så slutar vi lägga märke till dem. 
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Foregrounding, är ett sätt att främmandegöra, och därmed skapa intresse. Teorin 

handlar om det centrala i hur en text ges betydelse och relaterar till lingvistiska 

verktyg på alla språkets nivåer som på något sätt särskiljer sig från sitt sammanhang, 

och förekommer och är relevant inom alla genrer (Douthewaite 2000 i Norgaard, 

s.96) och begreppet är därför ytterst applicerbart på Timbuktus texter. Foregrounding 

kan endast uppskattas om normer eller konventioner finns och observeras i textens 

sammanhang, vilket gör normbrotten till det centrala. Det sker bland annat genom 

deviation (avvikelse) och parallellism. Deviation innebär en rörelse bort från normen 

på alla språkliga nivåer, medan parallellism är karakteriserad av (över-)användning av 

repetitiva strukturer. Foregrounding understryker betydelsepotentialen hos en text, 

men kan också användas som poetisk effekt. (Toolan, 2009 i Norgaard s.95) Texter 

där foregrounding används processas långsammare och kan därför få ökad effekt hos 

läsaren, vilket också påverkar hur texten uppfattas. Bradley (2009, s.92) instämmer 

och beskriver att ”MCs do precisely this by rendering the familiar unfamiliar, and 

thus defining attitudes and emotions in ways that more direct speech cannot”. 

Traditionen finns alltså både inom stilistiken och används inom tidigare amerikansk 

forskning om rap. Hur detta påvisas i Timbuktus texter kommer jag att avhandla i 

följande avsnitt, i och med att detta sker på flera textens nivåer kommer jag att 

behandla det under de olika kategorier jag undersökt.   
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3.      Rim och rytm  

 

I avsnitt tre behandlar jag först rim och rytm, därefter assonans och allitteration.  

Jag kommer att påvisa några extra framträdande exempel och hänvisa till deras 

ursprung genom att ange låttiteln.  

 

3.1 Rim och rytm 

Det grundläggande helrimmet, som när mönsterbundet kallas slutrim, finns 

genomgående i texterna, t.ex. ”gott” – ”lott” och ”död” – ”bröd”. Dessa två exempel 

kommer från andra versen i ”Alla vill till himmelen”, vars första två strofer har 

slutrim. Första strofen har rimkedjan aa bb ccc/aa dd och andra aa bb xx cc dd ee 

(Rimflätningar, Lilja 2006 s.102) för att sedan övergå i vers tre och fyra som har 

enstaka rim, och istället bygger på vokalrim eller assonans, ljudlikhet i närstående 

ord. Rimtyperna varierar från text till text och det finns inte i ett förutsägbart fast 

mönster, utan utformningen av rimtyp bestäms snarare av det semantiska innehållet.  

 

Termen inrim används generellt när två ord i samma versrad rimmar på varandra, 

eller när två ord som står inne i tätt på varandra följande versrader rimmar, och i 

specifik bemärkelse när flera rimord står i samma versrad men inget av dem i 

versslutet (Lilja 2006, s. 626). Inrim förekommer både självständigt 

barnskrik/kalabalik (N.A.P), och som förstärkning av slutrim (Lilja 2006, s. 100) 

bruset/ruset/huset (Gott Folk), den här rusningstrafiken/cellskräckspaniken/svetten o 

barnskriken (Pendelparanoia). Detta fenomen kan även kallas kedjerim.(Lilja 2006, 

s.626)  

 

Flerstaviga rim förekommer ofta, så som refrängen/mojängen/i mängden (Tänk om). 

Många av ordparen samspelar på ett sätt som gör att de utvecklar varandras mening, 

som i Och tilliten försvann för längesen/Nu kollar du min telefon och mitt MSN (Lika 

barn avvika bäst). Där kan man tänka sig att ett annat mindre generationsbetonande 

ord än MSN inte hade varit lika urskiljande eller ha lika stor igenkänningsfaktor för 

den potentiella lyssnaren, som förväntas veta 1) att MSN är ett chattprogram och 2) 

hur det hänger ihop med tilliten.  
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Kluvna rim är också vanligt förekommande, t.ex. efterklok/sex ihop (Det löser sej) och 

prioriteringsdissonans/finns chans till romans (Lika barn avvika bäst). Dessa två 

former är enligt Bradley (2009, s.64) typiska för rap och enligt Lilja (2009, s.98) 

vanligt som sekundär rytm i olika diktformer. Särskilt tydligt är det i tidigare nämnda 

Lika barn avvika bäst, där kluvna rim och assonans är de mest synliga greppen, som i 

i Jag ser ju inga nederlag/Vi lämnar oss ifred ett tag/Vi gräver ju vår egen grav/ så 

jag flyttar till Medelpad/Det e bättre än att upprepa scenariot/ som sker idag. Här 

appliceras också det som Bradley kallar transformativa rim (2009, s.71) där uttalet 

förvrängs tillräckligt mycket för att assonans eller rim ska uppfattas samtidigt som 

lyssnaren ändå förstår innebörden av ordet. Här finns också tydlig strofkoppling, 

(Lilja s.626) som innebär att rimmen spänner över flera versrader. 

 

 Ovanligare rimform är det metriskt mer avancerade iterationsrimmet, vilket är ett 

repeterrim med variation (Lilja 2010, 625). I den undersökta korpusen finns 

exempelvis vinterdäck/ vintergäck i Det inte lätt/ jag saknar grepp som kassa 

vinterdäck/ Jag är uppe sent/ du knoppar tidigare än vintergäck.  

 

Upprepning förekommer i texterna, som brukligt inom rappen. Det handlar om både 

upprepning av ord och upprepning av innehåll. Exempel på detta är orden se/titta i 

Jag ser det jag ser och jag ser inget annat/och det jag ser när jag tittar gör mig redigt 

förbannad (från Alla vill till himmelen), där ordet ”ser” upprepas för att sedan 

understrykas av ”tittar”. I samma text finns även upprepning av ord med liknande 

innebörd; ”prylar, grejer, saker”. Upprepning förekommer i en stor del av texterna, 

ofta i kombination med andra rimtyper.   

 

Det finns även ett ytterligare sätt att rimma, nämligen att låta bli att göra det genom 

ett utelämnat rim. Döden är ett ämne som ofta är tabu i många sammanhang, vilket 

gör att man i skrivna eller framförda texter ofta använder omskrivningar eller 

eufemismer. (Einarsson 2004, s.120) I ”Resten av ditt liv” väljer Timbuktu faktiskt att 

rimma på döden – men ändå inte. En del av refrängen lyder Jag hoppas att olika 

olyckor händer/Du vet vad jag känner/ Jag vet att du hör/ Jag hoppas du …./ Du får 

leva med dig resten av ditt liv. De två första versraderna rimmar med varandra, den 

tredje slutar på hör och i den fjärde är slutet utelämnat. Här kan man se det som om att 
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dör är det utelämnade ordet. Med resten av texten som uttrycker ett intensivt hat mot 

en icke omnämnd person, som bakgrund så kan det vara en rimlig tolkning där 

avsikten också är att vid närmare läsning eller lyssning ska rimmet framgå trots att det 

inte är utskrivet. 

 

 

3.2     Assonans 

Assonans, vilket mönsterbundet (och inom rapptermer) kallas halvrim och innebär 

viss ljudlikhet mellan närstående ord (Bradley 2009, s. 67) är det vanligast 

förekommande fenomenet i korpusen. Framförallt används det för att förstärka 

helrimmen, exempelvis i ”Tänk om” där texten lyder ”Tänk om dom rika blev rikare/ 

framgång e lika med/ lova nåt sen bara svika det”, där vokallikheten ges 

betydelseinnehåll. Bradley (2009) menar att alla typer av rim inte bara fungerar som 

välljud utan också kan ha betydelsebärande funktioner. Här insinueras sammanhanget 

mellan rika, lika och svika, inte bara genom att rimma orden utan att göra en 

genomgående vokalöverstämmelse med ”e” och ”i”-ljud. Kontextmässigt kan det vara 

ett medvetet grepp, paranomasi, för att visa sammanhang (Cassirer 2003,s.213) och 

understryka betydelse (Bradley 2009, s.66) då texten kan läsas som en kritik mot en 

materialistisk och elitistisk världsbild. Denna användning finns inte enbart i negativa 

sammanhang som ovan, utan förekommer också i positiva konnotationer som 

släppa/få hjärtat/att lätta från ”Ord och flera visor”. Assonansen ger också en friare 

form, vilket öppnar upp för användandet av andra språk (Bradley 2009, s.66), se 

avsnitt 3.3 om engelska och dialektala ord i rimposition.  

 

I assonansen mellan Tadjikistan – giriggam kan anas att syftet inte är att betona 

sammanhang, utan snarare att göra den ointresserade intresserad genom språklig 

innovation. Orden kommer från ”Ett brev”, riktad till Göran Persson som när låten 

utgavs var Sveriges statsminister. Inledningsversen ser ut som följer: Den här texten 

är mer eller mindre ett brev/ Utformad för er o se alla fel och snedsteg/ Härmed 

offentliggör jag min ställning i saken/ Introduktionsparagrafen, nu till självaste 

haken/ Har du märkt att fler och fler våldsbrott begås med vapen. Här blir lyssnaren 

direkt tilltalad och man kan anta att det inte enbart är statsministern som är avsedd att 

vara mottagaren. Assonansen drar uppmärksamhet till sig samtidigt som olika 
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stilistiska nivåer hos orden, som ”du”-tilltal och ”snedsteg” i kombination med 

”introduktionsparagrafen” förstärker uttrycket av viljan att föra en dialog med 

lyssnaren. Detta är enligt Lagerholm i Stilistik (2009, s. 73) ett vanligt sätt att använda 

stilmarkörer för att skapa effekt och gör att orden påverkar varandras innebörd.  

 

3.3     Allitteration 

Många av låtarna sammanbinds också genom allitterationer, (Cassirer 2003, s.56) det 

vill säga ljudöverensstämmelse i början av ord. Det mest bekanta för dig som läsare 

skulle kunna vara i refrängen till ”Resten av ditt liv” från 2011 där Timbuktu hoppas 

att olika olyckor händer/du vet vad jag känner och allitterationen tillsammans med 

halvrimmet händer/känner ger raden dess symmetriska uttryck. Greppet är vanligt 

som förstärkning, att ha ting på tanken och hamnar du i helvetet är två av många 

exempel. Förekommer gör också genomgående allitteration i kombination med rim 

och/eller andra stilfigurer över flera rader. Som i raden från ”The Botten is nådd”: 

 Jag var vidrig mot vänner/ Vad sa jag till tjejen/Bråka med vakten/Om galnaste 

grejen”. Där är v-ljudet är genomgående för att övergå i g-allitteration och samtidigt 

enkelrimma grejen/tjejen.  

 

Jag har inte hittat några exempel där endast allitteration förekommer, utan figuren 

används snarare som komplement för att ytterligare förstärka andra stilfigurer eller 

rim. Därför kommer jag nedan att ge några exempel där allitteration stödjer andra 

stilfigurer. Rimparet smet fort/sket stort i N.A.P. är ett exempel där assonans, 

allitteration och rim tillsammans utgör grunden för hur texten uppfattas. Bokstäverna 

E och O (ljuden [e] och [u])  bildar samklang, tre ord inleds med s-allitteration och det 

fjärde med en ljudliknande frikativa, [f]. Det skånska uttalet, utan supradentral, gör 

dessutom att fort och stort faktiskt rimmar. Den bildliga uppmaningen från ”Gott 

Folk”, räta på ryggen/höj på ditt huvud har parvis allitteration genom R och H, 

kombinerat med de två bildliga uttrycken som har liknande semantiskt innehåll. 

Uttryck med innebörden att sträcka på sig genom att resa på en kroppsdel är många 

(räta på ryggen, upp med hakan, gå med höjt huvud etc.). Räta på ryggen är ett 

vanligt idiom medan man kan anta att höj på ditt huvud är Timbuktus variant av att gå 

med huvudet högt/höjt.  
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3.4      Engelska och dialektala uttryck i rimposition 
Ett vanligt grepp hos Timbuktu är de speciella orden som placeras genomtänkt, där 

örat uppfattar dem och ögat lägger märke till dem. Det handlar framförallt om 

engelska uttryck och dialektala uttrycksformer som sätts i rimposition eller i refräng. 

Det görs både för att uppmärksamma innehållet och för att underlätta rim eller 

stilfigurer. Hur det går till kommer jag att behandla i följande avsnitt.   

 

3.4.1      Engelskan som stilmedel i rimposition 

The bottom is nådd uttryckte sig Björn Borgs tränare Lennart Bergelin i början av 70-

talet. En egenkonstruerad översättning som nästan fyrtio år senare (något modifierad 

och utan uppenbar koppling till sportreferenser) blev titeln på Timbuktus tredje album 

och kommersiella genombrott, The botten is nådd. Varför det blev så förklarar 

Timbuktu så här: ”Dagens samhälle är väldigt orättvist på många sätt vilket man 

påminns om genom tidningar, tv, Internet. Det blir också en inspiration till att känna 

efter hur fel saker och ting är och reagera på det. Böcker är en annan stor 

inspirationskälla. En fras, en mening, ett ord, ett uttryck som jag gillar kan leda till en 

hel låt eller skiva.” (Nilsson, Göran ”Jason Diakité” skane.se 2012-04-18) Det är svårt 

att avgöra i det här fallet hur mycket engelskan påverkar, i och med att ”The botten is 

nådd” är så pass likt det svenska uttrycket. Snarare refererar det tillbaka på textens 

semantiska innehåll, där första strofen lyder Jag vakna med huvudvärk och sten i mitt 

bröst/Jag vet ingen tröst, jag måste sluta be till min törst/För det som kändes jobbigt 

känns nu dubbelt så svårt/Och hur illa betedde jag mig på klubben igår? vilket gör att 

inget heller antyder att engelskan skulle ge uttrycket högre eller lägre status, utan det 

kan helt enkelt tolkas som en ordlek som anspelar på känslan av att vara bakfull och 

nedstämd. Texten till ”Välj mej” (2008) har till stor del engelska uttryck i rimposition, 

både uttryck som svenskan lånat in och som finns i SAOL och mindre kända. 

Engelska inlån förekommer även i andra låttexter men är ett extra tydligt inslag i 

denna specifika text. ”Jag behöver pressen/ jag behöver sponsordealar/gratis 

telefoner o monsterbilar/Jag behöver en iskall image/nånting hippt med en ytlig 

finish/En man, gränslös utan limits/köp en rappare nu/de e billigt (…) Fuck kultur 

man/det här är en business/ men denna reklampelaren e artistisk/Men många jurister 

o brandmanagers/ i styrelserummet förhandlas gager”. Här tolkar jag det som om 
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rimmen har som funktion att understryka ytligheten i refrängen Jag säljer mej/Om du 

väljer mej. Understrykandet av faktumet är så grovt att den ”gränslösa mannen” också 

är ”utan limits” – vilket alltså är innehållslig upprepning.  

 

Ljung (1988, s.29) beskriver att inlånade ord kan uttrycka fenomen som är typiska för 

den anglosaxiska kulturen och som saknas i svenskan. Här är min tolkning att de 

engelska orden bidrar till den stilistiska effekten genom att värderas annorlunda än de 

svenska alternativen, och att dessutom upprepat använda sig av låneord kan ses som 

en variant av foregrounding. Det delvis svenskklingande uttalet av brandmanagers har 

såsom jag tolkar det två primära anledningar. Den första är att det ska rimma med 

slutordet, ”gager” vilket kräver ett sådant uttal. Det andra skulle kunna stå för sarkasm 

och syfta till någon som slänger sig med stora ord utan att riktigt ha koll på innehållet, 

eller uttalet. Att uttala ordet på svenska är i sig också korrekt, men min tolkning utgår 

från att förledet ’brand’ trots det uttalas på engelska och den efterföljande svenskan 

därigenom ger effekt.  Engelska ord kan antingen vara direktlån, ord som tas in direkt 

(med viss anpassning i böjning), översättningslån eller betydelselån. Det finns också 

primära lån som är hela inlånade uttryck (Ljung 1988, s.13-23). Hos Timbuktu 

återfinns orden oftast i sin ursprungliga form, som finish och image.  Limits är till och 

med böjt på ursprungsspråket, vilket Lagerholm (2009 s.86) menar har stilistisk 

effekt, och här kan man anta att författaren vill betona upprepningen med gränser och 

limits. Upprepning och placering anspelar här mycket på foregroundingteorin. De 

svenska orden kan tänkas ha en mer vardaglig innebörd, och här främmandegörs de 

genom en strategisk placering av ett annat språk på rimposition som får oss att lyssna 

eller läsa lite närmare (van Peer 2002 i Norgaard s.96).  

 

 

3.4.2       Rim som möjliggörs genom dialekt 

Dialekt kan definieras som en varietet som talas inom ett visst geografiskt område och 

uppvisas genom fonologiska, morfologiska, lexikala/semantiska och syntaktiska 

variabler. (Einarsson 2004, s.139) Den typiska skånskan karaktäriseras bland annat 

genom bakre skorrande r, tunt l, uttalet av kex som ”tjex” och uttryck som ”detta 

huset” istället för ”det här huset” förekommer (Andersson 2007, s.34-39). Detta finns 

genomgående hos Timbuktu som i konstruktionen denna reklampelaren är artistisk. 

Det finns också andra aspekter hos människors språk så som social och individuell 
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variation, men jag har här valt att fokusera på det ensidigt dialektala som kan utläsas 

av den transkriberade texten.  

 

Lagerholm (2008, s.86) skriver om morfologiska skillnader som är stilistiskt relevanta 

och tar då upp just skillnaden mellan ett standardiserat och dialektalt uttal i fråga om 

böjningar. Einarsson (2004 s.38) menar också att en människas första dialekt är oftast 

en kraftfull markör av hennes identitet, vilket är tydligt då Timbuktu förknippas så tätt 

med skånskan och att den faktiskt framgår i skriven text, som t.ex. titeln ”Alla vill till 

himmelen men ingen vill dö”. Ett tydligt exempel från refräng är i Ord och flera visor 

där rimmet lyder tycker sen – nyckelen. Rimordet utgörs av en ordböjning som 

härstammar från södra Sverige och som inte hade haft samma effekt uttalat på 

standardsvenska (Andersson 2008 s. 34-40). Assonansen mellan ’yck’ och ’en’ 

kombinerat med ett svagt uttalat bakre r i ’tycker’ möjliggör rimmet.  I ”Det löser sej” 

finns rimmet litt dumt/ditt plugg där ett kort ’i’ stödjer assonansen. Detta är ett vanligt 

grepp i flera låtar, att använda det dialektala ordet för att få en betonad eller obetonad 

konsonant där det i standardsvenska är annorlunda. Exempelvis tatt dig tid i 

”Pendelparanoia” eller rimparet dykt opp/batteritorsk i ”Karmakontot”. I ”Välj mej” 

som nämnts ovan finns dessutom ett försvenskat och dialektalt uttal av 

brandmanagers [man⁴aɧers] i syfte att rimma med förhandlas gager.  
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4.     Bildspråk och stilfigurer 

 

I avsnitt 4 behandlar jag begreppen metafor, liknelse och allusion. Jag använder mig 

av representativa exempel för att framhäva det som är särskiljande och utmärkande 

för Timbuktus texter.  

 

4.1 Bildspråk och stilfigurer 

Timbuktu använder sig ofta av ordlekar på betydelsenivå, till exempel genom 

liknelser och metaforer. Den typiska liknelsen där sakledet jämförs med bildledet är 

ovanlig, och när förekommande är den oftast av det mer avancerade slaget. 

Alternativt i kombination med ett fyndigt avslut som förstärker eller förändrar 

meningens betydelse. Asyndeton förekommer också; att bindeorden mellan olika 

satsled stryks av hänsyn till betoning eller för att jämställa uttryck, Fel e det/ Ner med 

det/Bra e det/ upp med det/ (Gott Folk). Anaforer och epiforer, vilket innebär 

upprepning av samma ord eller fras i början eller slutet av mening är också vanligt 

förekommande. Tex. I ”Tänk om” där Tänk och Dom upprepas i inledning eller 

”Pendelparanoia”, Hade du känt mej/hade du inte dömt mej/hade jag hjälpt dej/hade 

du aldrig glömt mej/hade du tatt dej tid/hade du kanske fattat där anaforen tydliggör 

slutrimmen. Stilfigurer som dessa används enligt Cassirer (2003 s.202-203) 

huvudsakligen av tre skäl: att informera och tydliggöra, att inge lust och inspirera 

samt att påverka. Genom stilistisk analys identifierar man dessa stildrag, söker förstå 

vad som utmärker dem och förklara vilken effekt de har. Alltid när det kommer till 

överförd betydelse, som liknelser och metaforer, fokuseras och/eller förstärks 

stilvalören i det som sägs.  I följande avsnitt kommer jag att ge exempel på hur detta 

görs i Timbuktus texter.  

 

 

4.2  Metaforer 

Metafor innebär att ett begrepp byts ut mot ett annat, bildligt, begrepp som liknar 

ursprungsbegreppet som exempelvis ”livet är en resa”. En funktionell metafor måste 

ha en tydlig kontext för att den ska uppfattas korrekt. Metafor är grekiska för 

”överföring” och bygger på likhet mellan det begrepp som egentligen avses och det 

bildliga uttryck som används istället; metaforen fokuserar på viktiga egenskaper hos 
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föremålet. (Cassirer 2003 s.223) Metaforiskt ”avstånd” är ett mått på hur nära 

verkligheten metaforen ligger. Som exempel ger Cassirer metaforen ”fönsterrutorna 

stirrar tomma och mörka ut mot den snöiga gårdsplanen” där det finns ett tämligen 

stort avstånd, i och med överföringen av det semantiska kravet levande hos ”stirra” på 

ett dött ting. Ändå ligger det psykologiskt nära till hands eftersom seendet är ett 

associationselement till fönsterrutor. (Cassirer 2003, s.224) Metaforer används när vi 

saknar uttryck för något, har ett behov av att uttrycka något tydligare eller när vi vill 

ändra uppfattningen av något som redan är känt (Lagerholm 2008, s.156)  

 

Timbuktu använder sig ofta av metaforer i syfte att tydliggöra eller förstärka, som 

uttrycket ”Strö lite socker på mej” till exempel, som kan ses både som en allusion (se 

avsnitt 4.3) och en metafor. Detta på grund av dess tydliga referens till rockgruppen 

Def Leppards ”Pour some sugar on me” och uttryckets översatta betydelse där 

”sockret” syftar till kärlek. Även titeln ”Karmakontot” är en egenkonstruerad metafor 

hos Timbuktu som anspelar på begreppet från indiska religioner, där resultatet av en 

människas handlingar avgör hur framtiden ser ut. Timbuktu liknar denna process vid 

ett bankkonto som kan bli övertrasserat om man inte sköter sig. Gör man något är det 

klart att det kommer tillbaks/Man får man lov att känna hettan av ånger och kval/När 

karmakontot är övertrasserat, det e komplicerat.  

 

Enligt Lagerholm används nya metaforer för att tvinga fram nya betraktelsesätt och 

reaktioner (2008 s.158), vilket är applicerbart här där våra goda och mindre goda 

gärningar plötsligt placeras på ett ”själsligt bankutdrag”. Varianter på idiom eller 

metaforer är väldigt vanligt, att ”två sina händer” blir jag duschar men samvetet det 

sitter kvar och att” ljuga som en häst travar” blir du ljög fan bättre än delfinerna 

simmar. Den ursprungliga betydelsen behålls och är tydlig genom konkretisering av 

de mer abstrakta uttrycken. Detta faktum stödjer uppfattningen om att det bildliga 

uttrycket kommer av ett behov av att uttrycka något tydligare eller för att ändra 

uppfattningen av något.(Lagerholm 2008, s.156) 
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4.3    Liknelser 

Skillnaden mellan liknelser och metaforer är att den senare saknar ordet ”som” eller 

liknande förbindelseord som mellanled. Detta är en av de mest frekvent 

förekommande figurerna hos Timbuktu. I N.A.P. från 2008 finns textraden Jag flög 

som ett boklöv, vilket vid första anblicken kan framstå som flertydigheten i ordet bok. 

Bok som i trädet bok, vars löv rimligen kan flyga omkring eller varför inte en fyndig 

omskrivning av en läsbar boksida. Dock är den verkliga syftningen här till 

backhopparen Jan Boklövs särskilda hoppstil. Nämligen en aerodynamiskt fördelaktig 

V-formad skidföring i stället för den vedertagna parallella. Texten anger att 

huvudpersonen är nära att bli påkörd av en bil, hoppar bort och därefter flyger som 

tidigare nämnda boklöv och landar i rännstenen. I övrigt förekommer också 

ljudeffekter, istället för att använda ordet hörs ett tjut i bakgrunden på ljudspåret.  Den 

här liknelsen hjälper till att förstärka känslan i låten, göra den mer dramatisk. En 

avsikt kan också vara att göra en humoristisk poäng med dessa element, eftersom 

låtens titel är en akronym för Nån Annans Problem och tematiserar hur vi distanserar 

oss från vad som händer omkring oss, även när vi kanske borde lägga oss i.  

 

I ”Ord och flera visor” finns även raden river ut hjärtat som en aztek. Bakgrunden till 

uttrycket är att Aztekerna offrade hjärtan från levande människor till guden 

Huitzilopochtlis ära. Detta för att solen inte skulle svika dem. Texten kretsar kring 

svårigheter att kommunicera, och ytterligare textrader som en dag utan dig är inte 

lika lycklig kan även det tolkas som en anspelning Aztek-temat och solen. I samma 

text förekommer raden väga upp min själ som ett kilo ryggbiff, vilket kan tolkas som 

att textens tema är det känslomässiga ställt mot det fysiska eller det abstrakta mot det 

konkreta.  Slita hjärtat ur kroppen, själen ska vägas som den vore kött. Bakvända 

uttryck kan ses som specialitet hos Timbuktu. Tydligt framgår det i textraden kan man 

tjäna på ett tåg, ja då hoppar vi på. Här har vi ”hoppa på” i betydelsen att delta i, 

hänga med på kombinerat med bilden av att ”hoppa på ett tåg” – och ledet om tåget är 

det först nämnda. Detta ger enligt min tolkning ett impulsivt och kortsiktigt intryck, 

vilket anspelar på låtens budskap om girighet.   

 

Om gud sitter däruppe med nån sorts polygraf/gör jag vågor på hans papper/  

som en storm i ett glas.  
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Föregående citat är det mest kryptiska jag stött på under min analys. Strofen börjar 

med att Gud sitter ovan med en polygraf, en lögndetektor. Vågor på hans papper kan 

alltså tolkas som utslag av de förmodade lögner som textjaget ägnar sig åt. Det följt 

av stormen i glaset som är en typisk bild av en petitess som är kraftigt överdriven, att 

göra mycket väsen för ingenting. Detta tolkar jag som en antydan att det egentligen 

inte spelar någon roll vad ”gud där uppe” för dokument över, att det inte är så viktigt. 

Detta trots att textens tema anspelar på karma, och den efterföljande textraden lyder 

”Gör man något är det klart det kommer tillbaks”. Det kan vara ett försök att förmedla 

en medvetenhet om konsekvenserna och samtidigt en vägran att ta för allvarligt på 

dem. I sista strofen av ”Lika barn avvika bäst” avslutar Timbuktu med att Jag drar 

som ett bloss på min cigarett, där han alluderar till en annan av sina låtar (”Jag drar”) 

och samtidigt använder sig av mångtydigheten i ordet dra. Dels som att i lämna 

platsen, och dels som i att dra ett bloss, röka. En kort men samtidigt semantiskt tät 

mening, kanske för att sammanfatta det som tidigare sagts i texten.   

 

 

4.4     Allusioner 

En allusion skulle kunna kallas en avancerad typ av ordlek och betyder anspelning. 

Allusioner förekommer oftast på synliga platser (så som den återkommande refrängen 

i en rap-text) och anspelar ofta på kända citat eller titlar från populärkultur. 

Anspelningen i sig ställer krav på att mottagaren har kunskap om originalkällan, 

annars kan allusionen ses som misslyckad. Det gör också att den kan den användas 

medvetet för att utesluta grupper och markera tillhörighet. (Lagerholm 2008, s166)  

 

Den tydligaste tematiken är de religiösa allusionerna som finns, både till kristendom 

österländska religioner. Den främsta är referenserna till karma som förekommer i 

flera texter, framförallt i låten som heter Karmakontot; Om gud sitter däruppe med 

nån sorts polygraf/ Gör jag vågar på hans papper som en storm i ett glas/ Gör man 

något är det klart att det kommer tillbaks/Man får man lov att känna hettan av ånger 

och kval/När karmakontot är övertrasserat, det e komplicerat/Men jag vet att jag 

kommer serveras min del av det hela/För ärlighet vara längst men/Jag önskar att det 

alltid kunde vara så enkelt. Här i första strofen nämns begreppet karma, som enligt 

SAOB definieras som ”lära(n) eller lag(en) att en individs handlingar i tidigare 
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existenser är bestämmande för hans öde i senare existenser”. I texten finns också vad 

jag tolkar som en monoteistisk gudssyn, (Om gud sitter däruppe med nån sorts 

polygraf/ Gör jag vågar på hans papper) vilket inte stämmer överens med varken 

buddhismen (som inte har gudar) eller hinduismen (som har flera). Det skulle man 

kunna tolka som textförfattarens sätt att berätta för lyssnaren eller läsaren att en 

människas handlingar är avgörande och får konsekvenser vilken religion man än har, 

och om oavsett man tror på gud eller inte. Stöd för denna tolkning finns i att 

textförfattaren bryter mot normen av kontext (Lagerholm 2008, s.240) när han 

avsiktligt blandar ihop religionernas kännetecken.  

 

Det religiösa motivet finns också som en stor del i ”Resten av ditt liv” där Timbuktu 

bland annat skriver Jag hoppas att ditt vin blir till vatten/ Blixtar prickar dig/ Hälsa 

till satan, vi hörs i refrängen, vilket är tydliga bibelreferenser. Tredje strofen 

innehåller sedan versraden ”Att du i ditt nästa liv blir en mask” och kan relateras till 

karma. Här används de religiösa uttrycken tillsammans för att uttrycka ett starkt hat. 

Både syftet med att använda de religiösa begreppen och sammankopplingen av dem 

ger starkare reaktioner och mer affekt (Bradley 2009, s.70) än begrepp som hade 

uppfattats som vardagliga men uttryckt samma sak. Även titeln ”Alla vill till 

himmelen men ingen vill dö” kan ses som ett exempel på religionsallusion där hela 

texten reflekterar över hur man ska handla i livet. Det är gemensamt för texterna med 

religionstema och kanske en anledning till användandet av dem. Och jag ska göra vad 

jag gör, och jag ska göra det gott/Och fortsätta till nån kommer och berövar min 

lott/För vem bestämmer rätt och fel när moralen är död/ Och folk mördar ju varandra 

för sitt dagliga bröd. Man skulle kunna se det som att allusionerna har sin funktion i 

att dels stå ut från sin kontext, och i vissa fall genom en högre stilistisk nivå än den 

övriga texten ge uppmärksamhet till en specifik versrad, som den sista i strofen ovan.  

 

Allusioner till populärkultur och samhälle förekommer också, som i ”Ord och flera 

visor”. Där hävdar Timbuktu både att han ”Får mindre ordning på min skit än Lasse 

Winnerbäck” och har ” Låst ner min kärlek som Kanye West”. Bägge syftar till 

låttitlar, Winnerbäcks ”Jag får liksom ingen ordning” från 2009 och Wests ”Love 

Lockdown” från 2008. Här utgår allusionen från att mottagaren har hört låtarna och 

kan sätta dem i samband med resten av texten. Det gör att texten placerar sig 
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tidsmässigt i och med sitt innehåll och de nutida referenserna kommer därmed inte att 

vara lika självklara om tio år. 

 Samma sak sker i bl.a. ”Ett brev” från 2003 där Timbuktu tilltalar Sveriges 

statsminister, - Göran, du kan väl säga till George ibland! som redan idag kan ses 

som föråldrade referenser, eftersom både statsminister och president har bytts ut.  

 

Det här är ett fenomen som är genremässigt typiskt för rap, i och med att en text ska 

ha en aktuell agenda, innehållsligt ämne (Bradley 2009, s168-180). Lekfullheten i 

språkanvändningen visar sig också i val av uttryck, t.ex. finns många allusioner som 

anspelar på just sagor. I ”Lika barn avvika bäst” förekommer greppet två gånger, i 

början och i slutet av texten. Han har upprepat sig tusen och en gång och ironiserar 

med raden tills din prins dyker upp på sin vita häst, vilket kan leda tankarna till 

drömprinsen på sin vita springare och tusen och en natt. Jag tolkar detta som en 

medveten stilistisk avvikelse för att symbolisera det brustna förhållande som beskrivs 

i texten. 
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5.     Nyskapade ord och uttryck 

 

Under den här rubriken kommer jag att behandla nyskapade ord och uttryck i 

Timbuktus texter. Först exemplifierar och analyserar jag ett par sammansättningar, för 

att sedan gå vidare till nyord och idiom. Exemplen jag tar upp har jag valt ut på grund 

av dess speciella karaktär och/eller förvånande kombinationer och som exempel på 

det typiska hos Timbuktu.  

 

 

5.1 Nyskapade ord och uttryck 

I Timbuktus ordförråd blandas hög och låg stilvalör, svenska och engelska, gamla och 

nya ord. Typiskt för rappen är den vardagliga samtalstonen, vilket gör att effekten av 

normbrott i stil står ut extra mycket. Exempelvis när han använder sig av det något 

mer högtravande förgrovar i ”Strö lite socker på mej” där texten i övrigt är tämligen 

enkel, och därmed ger emfas till just det stycket som är inledningen till en mer 

negativ och nedstämd vers. I blandningen ingår också en hel del nyskapade ord och 

uttryck, huvudsakligen substantiv. Dessa skulle kunna ses som en typ av slang, då en 

sådan språkligt form anspelar på aktuella förhållanden som lyssnaren måste känna till 

för att förstå. Ofta får de oss att se på verkligheten på ett nytt sätt och lyfter fram 

bibetydelser som ingen tidigare tänkt på. (Kotsinas 2003, s.68-69) Detta stämmer 

särskilt väl in på sammansättningar som själavårdstekniker som omskrivning för 

terapeut. Denna typ av ord faller in väl i det omskrivningsmönster som Kotsinas 

beskriver att slangord bildas ur som innebär att slangord uttrycker bibetydelser eller 

attityder som inte finns i det motsvarande normalspråkliga orden (Kotsinas ger 

exemplet skrajsnöre för bilbälte, eller russindisco för pensionärsdans). Att på detta 

sätt bilda nya ord är inte särskilt vanligt, enligt Bradley (2009), som tar upp samtliga 

begrepp jag tidigare nämnt, förutom det här specifika området (Bradley 2009 ”Book 

of Rhymes”, Wordplay s.85-117). 

 

5.2    Sammansatta ord 

Sammansättningar bildas genom att två eller flera lexikonord fogas samman till en 

enhet för då att fungera som ett ord (Hultman 2003, s. 31). Nedan kommer jag att ta 

upp några exempel på sammansatta ord ur Timbuktus texter.  
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5.2.1   Prioriteringsdissonans 

 

Det första ordet jag kommer att uppmärksamma här är prioriteringsdissonans, som 

kommer från ”Lika barn avvika bäst” och versen Jag tror vi lider av 

prioriteringsdissonans/Verkar som i vårt vardagsliv det inte finns romans. Förledet 

prioritering handlar om någon sorts val, mer komplicerat är efterledet dissonans och 

dess tolkning. Begreppet finns inom musiken och avser en egenskap hos ljud som 

upplevs oharmoniskt genom att tonerna är svåra att urskilja och smälter samman. Det 

psykologiska begreppet kognitiv dissonans är en (obehaglig) känsla som uppstår när 

man har flera motsägelsefulla idéer samtidigt, eller när det råder en konflikt mellan 

vederbörandes attityder och handlingar. (NE.se/dissonans 12-04-2012) Hur ska man 

då tolka Timbuktus prioriteringsdissonans? Ett förslag kan vara att applicera textens 

monolog(Bradley ”Book of Rhymes”, Wordplay s.90-92), som handlar om att 

textjaget och en tilltalad partner inte kommer överens. Tolkningen blir då att två 

personer inte kommer överens om vad som är viktiga val i livet, trots att de bildar en 

enhet tillsammans i förhållandet och det skapar disharmoni - prioriteringsdissonans.   

 

 

5.2.2    Känslodyslektiker och själavårdstekniker 

Första delen i det uppmärksammade rimparet från ”Ord och flera visor” är 

sammansättningen känslodyslektiker. För att uttolka sammansättningen behöver vi 

först klargöra begreppets innebörd. Dyslexi handlar om läs- och skrivsvårigheter, 

vilket innebär problem med språkliga funktioner och hindrar automatisering av 

ordavkodning hos den drabbade. (NE.se/dyslexi 12-04-2012) Man kan anta att det är 

just denna avkodning som Timbuktu avser när han lägger till förledet ”känslo-”, och 

vill anspela på svårigheter med att avläsa känslor hos sig själv eller hos andra. Den 

ovan nämnda känslodyslektikern bildar rimpar med en själavårdstekniker, vilket 

insinuerar att de hör ihop och därmed kan tolkas utifrån varandra. Själavårdstekniker 

skulle kunna ses som en omskrivning av psykolog eller terapeut, där leden ”tekniker” 

syftar till den föregående svårigheten att automatisera.  
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5.2.3   Samvetsklister 

Sammansättningar används även för att understryka och förstärka. Låttexten till 

N.A.P. innehåller versen 11.15 på söndagskvisten/med ett 91 ton tungt samvetsklister, 

som även den anspelar på det dramatiska och humoristiska temat som jag tog upp 

under avsnitt 4, Bildspråk och stilfigurer. Här förstärker man (det förmodat dåliga) 

samvetet genom att ge det en seg form som lätt fastnar, dessutom i kombination med 

stilfiguren hyperbol (Cassirer 2003, s.210) i 91 ton tungt, en stark överdrift.    

 

 

5.3    Nyord 
 

I Timbuktus texter förekommer även ord som är helt nya konstruktioner. I ”Gott folk” 

finns ett tydligt exempel, rimmet gnatare och sknatare. Det förstnämnda ordet kan 

antas springa ur verbet gnata med betydelsen att smågräla eller tjata (SAOL). En 

person som ägnar sig åt detta, kanske med viss regelbundenhet, kan tänkas vara en 

gnatare. Det är en språkligt korrekt avledning av det befintliga ordet gnata. 

Tolkningen av sknatare är mindre osäker i och med att ordet är en avledning som 

saknar ursprungsord. Bradley och Dubois menar i Anthology of Rap (2010, s.60-570) 

att amerikanska raptexter kan innehålla påhittade och betydelselösa ord som har sin 

funktion endast i rimmet eller i det faktum att det inte är förståeligt. Även Cassirer 

(2003, s.56) behandlar ”rim utan reson” där rim enbart används på grund av 

ljudlikhet.  

 

Sknatare kan vara ett sådant ord, använt i rimsyfte med bakgrund i att versen ser ut 

som följer; Rasister o hycklare/ hatare/pratare/tyckare gnatare/gycklare sknatare/ 

riktiga saker finns viktiga ting. Ordkedjan stödjer rimfunktionen hos bägge orden 

samt substantiviseringen av sknata/gnata.  Fortsättningen riktiga saker finns viktiga 

ting antyder även att sknatare används för att betona att det handlar om innehållslöst 

tjat. 
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5.4 Idiom 

 

Ett idiomatiskt uttryck är ett ogenomskinligt fast uttryck, vars betydelse inte kan 

härledas ur betydelsen hos de enskilda orden, som ligga någon i fatet (NE.se). 

Timbuktu använder sig ofta av idiomen i en omskapad form. Uttrycket ”Ord och inga 

visor” anspelar på en direkthet och uppriktighet, särskilt vid kritik. Timbuktus version 

och låttitel ”Ord och flera visor” är en konstruktion som antyder motsatsen och kan 

tolkas som svårighet att uttrycka sig, att aldrig komma till saken eller försöka 

bortförklara något. Denna tolkning baserar jag på kontexten och dess kärlekstema. 

T.ex. förekommer även det egenkomponerade ordet känslodyslektiker och 

formuleringen Jag borde sy mina ord i lappar av läder/ Så kan jag gå runt iklädd 

papper som kläder/Det hade nog varit lättare än o sitta o berätta det/Fast jag vet var 

hjärtat sitter har jag svårt o connecta med. Här stärker alltså kontexten det förmodade 

syftet med det omgjorda idiomet.  

 

Uttryck vidgas också genom att författaren byter ut ett ord, t.ex. i bedöva min lever 

som vanligtvis heter ”bedöva (eller dränka) sina sorger” men här har gjorts mindre 

känslomässigt och mer kroppsligt, vilket kan antyder en mer krass och mindre 

alkoholromantiserande attityd.  Detta finns även i uttrycket taniga löner, där ”tanig” 

oftast används om en person – vilket ger uttrycket större vidd och kan tolkas som 

lönens direkta effekt på människans fysik. I ”Lika barn avvika bäst” rappar Timbuktu 

om hur bitterljuvt segern smakar och förvandlar därmed segerns sötma till något inte 

lika ljuvt. Typiskt för raptext är även ordet ”spotta” i begreppet ”spotta en text” eller i 

Timbuktus fall spotta epistlar (Alla vill till himmelen). Detta syftar till det häftiga 

framförandet och ordflödet som är typiskt för rappen. I det här fallet gör 

kombinationen av ordet ”epistel” och dess ofta äldre konnotationer, och anspråket på 

att de ska framföras genom typiskt rap-manér en stilistisk effekt och gör att begreppet 

blir originellt och får uppmärksamhet.   

 

Katakresen är en kombination av bildliga uttryck som egentligen inte är förenliga. 

(Cassirer 2003, s. 210) Detta förekommer i undersökningen, exempelvis i man vill ha 

sin bit av kakan/man vill äta den med (från Alla vill till himmelen men ingen vill dö) 

som är en kontamination av ”alla vill ha sin del av kakan” och ”äta kakan och ha den 
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kvar”. Denna konstruktion är en katakres i och med att uttrycken inte hör ihop, men 

upplevs ändå symmetrisk genom den gemensamma kakan. ”Med” används dessutom 

dialektalt i betydelsen ”också”.  

 

Ett uttryck som används som inledande versrad i ”Lika barn avvika bäst” (lägg även 

märke till titeln där leka från det ursprungliga uttrycket blivit avvika) är Jag är inte 

den som är den/Jag är den andra. Det vardagliga uttrycket att inte ”vara den som är 

den” åsyftar en satsförkortning där fortsättningen förutsätts vara något negativt, vilket 

Timbuktus version väljer att väga upp med ”den andra”. Här behandlas uttrycket som 

om det hade en positiv motsvarighet, detta för att ytterligare tydliggöra att talaren i 

texten inte är ”den som är den” – snarare motsatsen. 
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6.     Diskussion 
 

Under den här rubriken diskuterar jag mina resultat med utgångspunkt i 

frågeställningarna från avsnitt 1.4, och hur min undersökning kan utgöra underlag för 

och uppmana till framtida forskning inom olika områden.  

 

6.1  Slutsats och diskussion 

Det är svårt att peka ut ett specifikt språkligt fenomen som kännetecknar Timbuktu, 

men det var inte heller avsikten med den här undersökningen. Istället har jag i min 

undersökning visat hur olika språkliga fenomen samverkar för att skapa det intryck 

som texterna ger i läst form. Jag har under undersökningen tagit några typiska 

fenomen och visat representativa exempel i mina resultatredovisningar.  

 

Det är tydligt att Timbuktus texter är väldigt uppmärksammade, inte bara av 

prestigefyllda priser utan även i människors vardag. Senast jag var hos tandläkaren 

hörde jag en konversation om ”Resten av ditt liv”, och personerna resonerade om 

texten var hemsk eller fantastisk. Det faktum att Timbuktu på senare tid blivit mer 

folklig i och med tv-programmet ”Så Mycket Bättre” (2011) gör inte texterna mindre 

intressanta. En hiphopartist med texter som engagerar en bred publik utanför sin egen 

genre – men vad innehåller de egentligen? I min undersökning har jag kommit fram 

till några väntade, och några mindre väntade slutsatser.  

 

Utgångspunkten för rap är givetvis rytmen och rimmen som fungerar som textens 

grund, därför är det uppenbart att olika varianter av dessa används. Omständigheterna 

är inte lika självklara. De speciella förutsättningarna som beatet ger texten skapar en 

sorts rytm, samtidigt som språket har en egen – och dessa två följs inte alltid åt. Det är 

den variationen som en begåvad emcee använder sig av när han skapar en text. När 

man lyssnar till texten är de två elementen givna, men en läst text är inte alltid lika 

lättolkad, särskilt när det inte finns ett versmått att tillgå. Min undersökning har dock 

visat att den skrivna texten i Timbuktus fall mycket väl kan analyseras och 

undersökas. Det är hur de olika aspekterna samverkar som är intressant.  
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Foregrounding används för att förstärka eller förvränga innehållet i texten. Det finns 

ingen enkel formel för hur texten är utformad, utan de språkliga nivåerna samarbetar 

för att utgöra det som uppfattas som nyskapande. Konstruktionen av språket kan 

exempelvis se ut som två versrader med sin grund i assonansen, som ibland 

understödjs av dialektalt uttal, i kombination med ett slutrim, ett egenuppfunnet nyord 

och en versrads allitteration kan bli Jag tror vi lider av prioriteringsdissonans/ Verkar 

som i vårt vardagsliv det inte finns romans. Bildspråket används för att dramatisera, 

och betona – eller motsatsen. Genomgående i min resultatredovisning är de många 

omskrivningarna för kärlek och känslor, som i t.ex. exemplet ovan. I texterna används 

ord som känslodyslektiker, med ett genomgående tema där känslor och kärlek 

beskrivs genom ord som uppfattas som mer avancerade och svårtillgängliga, som om 

de ”vanliga” uttrycken som redan finns i språket är för enkla för att förmedla den 

verkliga känslan. Normbrott används ofta i stilistiskt syfte hos Timbuktu. Det kan 

vara brott mot standardsvenskans uttal av ord, mot stilvalören på ord som vanligtvis 

används i en raptext, den grammatiska strukturen eller helt enkelt omvandlingen av 

bildliga uttryck till något helt nytt.   

 

Idiomen används för att skapa betydelse, oftast för att förstärka begrepp. Exemplen i 

avsnitt 4.3 om att man vill ha sin bit av kakan/man vill äta den med och jag är inte 

den som är den/jag är den andra är båda typer där det ursprungliga ogenomskinliga 

uttrycket utvidgas och därigenom strider mot den normativa användningen och får 

mottagaren att reagera. Om denna typ av språkanvändning är unik för Timbuktu går 

inte att avgöra utan en jämförelse med en annan artist, men det som faktiskt framgår 

är en språklig glädje som märks i formuleringarna och ger författaren sin textuella 

röst. Samspelet mellan olika språkliga medel är som tidigare nämnts det centrala i 

mina resultat, som t.ex. i texten ”Pendelparanoia” där Timbuktu genom anafor 

upprepar frågeställningar som inleds med Hade du vilket understryker låtens fortsatta 

ifrågasättande tonfall.  

 

De nyskapade orden som Timbuktu använder sig av är till största del substantiv, och 

enligt min tolkning skapade efter behov. Det finns inget särskilt kontroversiellt över 

ord som prioriteringsdissonans eller känslodyslektiker (vilket annars skulle kunna 

vara en aspekt vid skapandet av nya ord) istället är samtliga funktionella 

sammansättningar enkla att förstå och tydligt presenterade i texten. Informationen 
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som tillförs upplevs därför inte som irrelevant eller överflödig i texten.   

 

Med tanke på att detta är en stilistisk undersökning återkommer frågan om huruvida 

mina exempel kan anses som objektivt representativa för hela författarskapet. Jag har 

i undersökningen tagit ut några typiska fenomen från Timbuktus språkbruk som kan 

ses som speciella och utmärkande, vilket gör min metod möjlig att upprepa med 

reservation för det subjektiva i läsningen av en text.   

 

Sammanfattningsvis visar texterna spår av såväl gammal dikttradition, som nutida 

hiphop-tradition och Timbuktu behärskar tydligt att dansa mellan raderna (som han 

själv beskriver det i en ”Dödsdansen” från 2011) i dessa två tekniker och resultatet är 

allt annat än de simpla och enformiga rimkonstruktioner som hiphop ibland 

nedvärderas till.  

  

 

 6.2     Fortsatt forskning 

Tidigare har svensk forskning inriktat sig på ideologi inom hiphop och rap (vilket det 

också finns anledning till hos Timbuktu), men med utgångspunkt i min uppsats ser jag 

flera språkliga områden som är möjliga att utforska inom genren. Intressant för vidare 

undersökning tror jag att en bredare undersökning som omfattar hela 

utgivningsmaterialet över Timbuktus skulle vara, eller hur uttalet påverkar 

uppfattningen av texterna när det framförs. Det finns också flera andra svenska 

hiphopartister som skulle vara intressanta stilistiskt sett, och en sådan undersökning 

skulle kunna utvecklas till en jämförelse mellan svenska artister vilket tidigare inte 

gjorts.  
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Bilaga 1 

Låttitlar som använts i undersökningen är följande. Dessa refereras till genom 

titelnamn i den löpande texten. 

 

• Pendelparanoia - 2000 T2 

• MVH - 2000 T2 

• Gott folk - 2002 W.D.M.D 

• Jag drar - 2002 W.D.M.D 

• Ljudet av... - 2002 W.D.M.D 

• The botten is nådd - 2003 The botten is nådd 

• Flunitrazepam - 2003 the botten is nådd 

• Ett brev - 2003 The botten is nådd 

• Strö Lite Socker På Mig - 2003 The botten is nådd 

• Alla vill till himmelen men ingen vill dö - 2005 Alla vill till himmelen men 

ingen vill dö 

• Det löser sej - 2005 Alla vill till himmelen men ingen vill dö 

• Karmakontot - 2007 Oberoendeframkallande 

• Lika barn avvika bäst - 2007 Oberoendeframkallande 

• Välj mej - 2008 En high 5 & 1 falafel 

• N.A.P - 2008 En high 5 & 1 falafel 

• Resten av ditt liv - 2011 Sagolandet 

• Ord & flera visor 

 


