
Det här är underground jojk som från ingenstans psykadeliskt ostabilt, får ditt psyke ur balans tar sig in I märgen sätter dig I trans urfolksvrål som du inte visste
fanns det här är Noajdde, Sáráhkká, BOOM BOOM från en trumma smeker skinnet med handen gör dom gapande till stumma får vargarna att yla, gör dom vildaste
till lugna som en spökdansfeeling rör sig sakta mellan tunnlarna Men det finns minnen I marken ifrån ett annat liv jag spottar verser på ett språk ifrån en annan tid
från platser våra händer aldrig får röra vid hänger silver I bältet slickar eggen av en kniv det här är urskog träden sträcker sig mot ljuset amazon reser sig ur ljuset
som en dov basgång rör sig ljudet mellan myrmark in emellan bergen gör den svagaste till ur (stark) Refräng Det här är Matrix... skinnkläder heroes med Keros
Läder Det här är matrix det här är matrix det här är matrix Det här är Matrix... skinnkläder heroes med Keros Läder Och djupt ner I marken ekar röster och du hör
dom klövarna klappar mellan klipporna du hör dom mässingsringar klirrar mellan silver du hör dom glid längre ner akta så du inte stör dom som något bah drar I
mig så jag ska sjunka längre ner Jag känner händer men det är händer som jag inte ser dom viskar åt mig att jag borde komma ännu närmare om vill vara nära mig
jag borde bli varmare jag ser korpen när den hukar sig I gryningen svart skugga seglar fram igenom skymningen seglar I cirklar som jag loopade ett beat igen och
rävarna skriker som bara underground skriker jag tittar upp jag kan fånga strålarna, skuggorna silhuetter utav fåglarna lägger mig ner så marken kan få ta mig sluka
hela själen, men låt kroppen ligga kvar Refräng Nu tar vi fjällen in till klubben vi tar vinden in till dj-båset rör oss över golvet vi tar över hela flåset matrix till nivån
du känner smaken utav läder, vi har päls HAH vi swag skinnkläder klär oss I silver, varje finger bär en ring hela kroppen ba klirrar vi bär bling som en king
välkommen in Máhtteráhkká kommer över dig svettas som om synderna vi älskar tar sig ut ur dig det här är golvet inga sneakers dansar på här är Heroes med Keros
vi har öppnat vår ridå Lapporten vi tar trummorna tillbaka blandar toner från orten får din kropp att börja skaka Femton som den femtonde hövdingen fjorton blev
slaktade, de brände mina förfäder den femtonde försvann men de säger vinden vänder sen vi kommer tillbaka folket här ska resa sig vi reser oss till ett dubstep beat
gehtto stiletto osasr kampen ändå hit så allt slit det var värt att komma dit gjorde sápmi till normen sätter sverige I panik Ref: Det här är Matrix.... Jábbmeáhkko
håller min hand Hon bjuder upp till dansElden är lös, skogen står i brand Vi strömmar in i varann Jag sjunker in i trans Ser hur Sápmi sakta försvann Till landet
ingenstans Jag återvänder som en helt ny man När trumman slår Når jag hypnos Dom brände mig på bål Men jag har återuppstått Pånyttfödd nåjd Shaman i kolt Så
dom förbjöd vår jojk Men dom tystar aldrig ner oss När trumman slår Når jag hypnos Dom brände mig på bål Men jag har återuppstått Pånyttfödd nåjd Schaman i
kolt Så dom förbjöd vår jojk Men dom tystar aldrig ner oss I spillrorna av ett karaktärsmord Jag är produkten av glåpord I mitten av en gråzon Har jag lärt mig ro
utan åror Till Rota aimo och tillbaks Tog med hans huvud på ett fat Blev kallad djävulens advokat Fast jag bara projicerade deras hat Behåll ditt lugn Dunkel Ung
Same-kung Det är inte värt risken att du öppnar din mun Gå och lägg dig i berget, deras kritik är för grund Vi är en treenighet, du, jag och Magnus Ekelund Kitok
Ok När trumman slår Når jag hypnos Dom brände mig på bål Men jag har återuppstått Pånyttfödd nåjd Shaman i kolt Så dom förbjöd vår jojk Men dom tystar aldrig
ner oss När trumman slår Når jag hypnos Dom brände mig på bål Men jag har återuppstått Pånyttfödd nåjd Schaman i kolt Så dom förbjöd vår jojk Men dom tystar
aldrig ner oss [Intro] What what what, uh (Random Bastards) [Vers 1] Schjo Screenshot på min Snapchat, hon är cool med det Sexsiffrig kod; ingen gol, hon vet
Folk snackar skit, vi ba "lol hane GG" Varje intervju, vi ba "oj råka start RB" Serri slut å gnäll, du bord tagga Skrrken Hooka upp me Jaqe och haffa burkar till lagda
burners Squaden är muddy som chukky, hockeytröjan är Hörstedts Mitt liv är POV, Periscope, det är gibb first person Är Norrland dött, vars fan är jag? Tyck fan
Norrland idag låt ganska bra Random Bast' i Kyoto stad, vi är på som fan Dickies och Vansen på såklart Snabel-a add real bad man som jag (Ingen bad man) Serri
slut å gnäll, du bord tagga Imchi Gälen som Rick, jag är Morty, tillsammans i labbet, trippy Halva är inne, låten är dräktig, vi kallar den ninja Halva jag ginger,
Erkman, originalet som samer och aboriginer [Hook] Är Norrland dött, vars fan är vi? Alla ba men "åhh", några andra "åh" Hursomhelst, ett förbannat liv Är
Norrland dött, vars fan är vi? Alla ba men "åhh", några andra "åh" Hursomhelst, ett förbannat liv När vi sågs var hon nitton bast, året efter jag sitt ju fast Du har sett
hon på bild nånstans Men dom bästa finns int på Instagram Trainspotters överallt, laglöst Treriksröset huh? När sydsvenskar är ignoranta, vi kallar resten för
Götaland Brinner av att ni klumpar ihop oss Kör pickedöden och är tung på foten Lev upp till era fördomar när jag komm in me min dunk på skotern Och hundra
doobies, riktigt fuskigt Johnny Cash när han sitt i busken Sommarroadtrip till Europa, vi reppar UÅ som Micke Lustig Flitch är fuktig, vi avviker En trappa upp, vi
chillar duktigt Inga jävla frön och kvistar, fuck it Twista upp och vaska spillprodukter Skibbar skibbar Sriracha-brädan Hen la xiexie skibbar skibbar Kallar Tobbe
för Imchifleek För på denna banger ljudbilden vibbar Hookar mig me surprise i kaffet Skvätt upp en för gnarp och pastorn Fota katten lägg Jodel om det När tåget
kommer äre varmt i bastun [Hook] Är Norrland dött, vars fan är vi? Alla ba men "åhh", några andra "åh" Hursomhelst, ett förbannat liv Är Norrland dött, vars fan är
vi? Alla ba men "åhh", några andra "åh" Hursomhelst, ett förbannat liv Är Norrland dött, vars fan är vi? Alla ba men "åhh", några andra "åh" Hursomhelst, ett
förbannat liv Är Norrland dött, vars fan är vi? Alla ba men "åhh", några andra "åh" Hursomhelst, ett förbannat liv Yei Gonzalez Ah, solen lägger skuggor över älven,
skälvs och är skälvande Bildar fotspår från påpälsade, så var hälsade Delar samma spot on, samma time zone, svunnen tid, men vi är right on it Lika aktuellt nu som
förut, talat ut, skjuten, besluten fattas ovanför våra huven Skallar samma måttband, stryper åt som när de bruka' mäta ut den De kallar oss för kort, annan sort,
savages Levde långt bort, Lappland, lapporten Knack knack eller vänta, stopp Stanna kvar i eran myrmark Dyr mark men det blev en nitlott De är hala men banala
när de talar om för folket att vi svälter om vi inte säljer ut Finns ett slut, dock krut läggs på fel, pruta ner Sluta se klart, smutsiga fingrar omringar dig Ljudet av
sirenerna, ah En helikopter cirkulerar ner mot grenarna En skoter sticker fram där bakom stenarna Haffa kriminella samer, ta alla renarna Ljudet av sirenerna, ah En
helikopter cirkulerar ner mot grenarna En skoter sticker fram där bakom stenarna Haffa kriminella samer, ta alla renarna Ormar väser först, biter sen Den som inte
hittar motgift hamnar sist i prioriteringen Och du kan grina, de flinar, uppviglar, hetsar fram krig Dräp din granne innan de behöver tvinga dig Kommunpolitiker blir
kritiker med nya tricks, samma big dick aura Känner hur de stryker mig medhårs, smeker nu när media ska visa sig Men det ska mycket till, tror de seriöst jag viker
mig? Backa bak så det är klart, vagt, svarade aldrig tillbaka Kaka på kaka, kastar long shot Men kanske borde bygden börja tänka om För min dotter kommer bli som
jag, men 1000 gånger om De är hala men banala när de talar om för folket att vi svälter om vi inte säljer ut Finns ett slut, dock krut läggs på fel, pruta ner Sluta se
klart, smutsiga fingrar omringar dig Ljudet av sirenerna, ah En helikopter cirkulerar ner mot grenarna En skoter sticker fram där bakom stenarna Haffa kriminella
samer, ta alla renarna Ljudet av sirenerna, ah En helikopter cirkulerar ner mot grenarna En skoter sticker fram där bakom stenarna Haffa kriminella samer, ta alla
renarna Yei Gonzalez (Intro) "Trainspotters är Eric och Hannes, till beats av Academics. En del av Umeå-kollektivet Random Bastards som finns i framkanten i stan.
För Eric Rewind började det i Storuman." (Skrrk!) (Academics!) (Gävle till Karesuando) (Gävle till Karesuando) "För Eric Rewind började det i Storuman." [Vers 1]
Aldrig vart någon snackis Har själv knappt koll faktiskt Stället jag ifrån kallas alltifrån fantastiskt Obebott eller Nordkalott, Arktis Typ sånt urbefolkningen kallar
Sápmi Redan här har vi en diskrepans En ren konflikt om ren, vilt och malm Äre inte vindkraft äre tvist om fiskevatten Och kraftverkens vinst på dammen [Hook]
Välkommen till Lappland Det döptes till Lappland Folk här knöt sina band Sen kom nån från södern och döda allt Oj Välkommen till Lappland Gammalt namn på
Sápmis land Hä riktig vildmark, kom ihåg ha en fylld tank Här i inland står en vildman [Vers 2] Angående kampen för marken Synd man int fick lära sig nanting
Ingen skam, ställ mig i cyphern Alright then, giitu, biro helfa och máistte Ni gitt ju kom och snacka me pajken Hettar upp bastun med lightern Vill helst bara reppa
för taigan Berätta för alla, finns mer löv än Jackie från Blaiken Sorry Röbroskolan Ni lärd mig noll om kulturen Nåjden, kolten och djuren, naturen Noll våld, noll
om institutet Nån lärare som skoja "De gillar supen" Men vare ens skoj, jag ha fan tappat koll På alla gånger ni fick mig att fatta noll ”Vi gitt ju passa oss, för ska're
passa oss Kan vi gå ganska långt, ids int anpassa oss” Sarom Fuck va ni snackar om Vill hockeytackla dom Fattar int hur knappast nån kan backa eller bocka och
tacka dom Efter allt dom tatt och sålt Akta dock, snart äre maktens tur, stackars dom Men varför vet jag knappt om nåt? Varför noll koll på allt om sånt?
[Hook]Välkommen till Norrland Ni kallar det Norrland Gävle till Karesuand 120 mil, vägskick alltid andrahand Oj Välkommen till Norrland Visst pratar alla samma
norrländska Ingen riktig hållplats Säg till när du komm fram E4, 45 och 12:an [Vers 3] (Aj min, mitt nyckelben) Så Norrland är 60% av landet Försörjt resten men vi
släppte det här fallet Ej släppt det släppet som vi bandat De samlade texter växte och väckte vår genre Som dock knappt räckt till ena handen När median nominerar
egna ledet är standard Men visst är standarden lite halvt knäppt Med skev representans hela vägen till banken Nå mer man spelar in Tekniken nu för ti'n ger väl lika
bra kvalitet när vi spelar in Crewet släpper nåt så delar vi Rätt så ofta generas vinst för våra artister delar vi Ni kanske borde dela med Dela vår idé så öppnar vi vår
scen och delar den med er Men så länge (?) och ser oss som kylskåp finns en gräns för vad vi kan utså Så vi sträcker ut en handskklädd hand Nalta tveksam men ger
en andra chans Ba så ni vet, indragen ambulans Det är så ibland, välkommen upp för fan [Vers 1] Jag kör vit läderjacka som Christian Hosoi En satans lappjävel som
vill ha rock and roll Så sjukt fun and dum, men från motsatt håll En pantad clown som ba' skrattar i moll Men du, OMG, vad är det jag ser Nån som nyss fyllt 27
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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur samiska identiteter beskrivs och görs i
relation till majoritetssamhället i samiska raptexter. För att uppfylla syftet gjordes en tematisk
textanalys av nio låttexter av tre olika samiska hiphopartister. Ett teoretiskt ramverk kring
identitet som begrepp togs fram och användes i analysen. Begreppen identitetsskapande,
mellanförskap, resiliens och kollektivt minne knyter an till det teoretiska ramverket och
används för att nyansera analysen teoretiskt. I uppsatsen diskuteras hiphop som ett stärkande
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flera olika sätt i raptexterna och att texterna i sig är en del av ett identitetsskapande. I
förlängningen så anser vi att uppsatsen bidrar till en ökad förståelse av samiskhet, samiskt
identitetsskapande och samers sociala villkor i Sverige.
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1. Inledning
I United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Förenta nationerna, 2007)
fastställs särskilda rättigheter för världens urfolk. Dessa är sammanfattningsvis rätten till
självbestämmande, rätten att bli erkända som ett folk, rätten till fritt och informerat samtycke
samt rätten att inte utsättas för diskriminering. Sverige har som stat förbundit sig till
deklarationen och därmed lovat att säkerställa dessa rättigheter för samer som Sveriges urfolk
(Sametinget, 2020). Vi menar att de fyra uppräknade rättigheterna till viss del handlar om
samers sociala villkor. För att undersöka och förhoppningsvis synliggöra ett perspektiv på
samers sociala villkor kommer vi i uppsatsen att undersöka hur identitet och
identitetsskapande framställs och görs i samiska raptexter med ett särskilt fokus på relationen
till majoritetssamhället och den svenska staten.

(…) that popular culture, commodified and stereotyped as it often is, is not at all, as
we sometimes think of it, the arena where we find out who we really are, the truth of
our experience. It is an arena that is profoundly mythic. It is a theater of popular
desires, a theater of popular fantasies. It is where we discover and play with
identifications of ourselves, where we are imagined, where we are represented, not
only to the audiences out there that do not get the message, but to ourselves for the
first time.

- Hall (1993, s. 112)

Hall (1993, s. 112) menar att populärkultur är ett forum för identitetsskapande som möjliggör
ett testande av identitet både i förhållande till andra och till sig själv. Kultur och musik kan
vara ett viktigt forum även för ett skapande av sammanhang och kollektivt identitetsskapande.
Det kollektiva identitetsskapande blir särskilt viktigt för personer och grupper som tillhör en
minoritet. Sundvall, Eastwood och Bäärnhielm (2021, s. 36-38) finner i sin rapport att samer i
Stockholm har svårt att skapa sig en samisk identitet då samiska traditioner ofta är förknippat
med naturområden som inte återfinns i Stockholm. Flera samer beskriver hur deras samiska
identitet förhåller sig till svenskhet och att de två identiteterna ibland inte är förenliga.
Sundvall et al. (2021, s. 25) pekar på vikten för samer att känna sig trygga i sin samiska
identitet. I rapporten poängteras det att ständig splittring mellan olika identiteter kan resultera
i ökad psykisk ohälsa och upplevelser av utanförskap, på individuell och kollektiv nivå.

Vi valde samiska raptexter som vårt empiriska material för att vi ville undersöka vad som sägs
i dem, med fokus på samiskt identitetsskapande. Ungdomar är ofta mitt uppe i sitt initiala
identitetsskapande och hiphop har traditionellt präglats av att vara en ungdomskultur.
Dessutom har hiphopkulturen även länge haft en aktivistisk grund, ett forum för
samhällskritik och debatt.

Under våren 2022 uppfördes musikteaterföreställningen Bra där! En hiphophistoria på
Uppsala Stadsteater som marknadsfördes som den första svenska musikteaterföreställningen
som centrerade sig runt hiphop (Uppsala stadsteater, 2022). Citatet nedan är hämtat från när
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karaktären Benny i sista scenen håller en monolog kring musikens och hiphopens makt. Vi
låter det tala för vad vi tror att en uppsats om samisk hiphop och samiskt identitetsskapande
har för plats i socialt arbete.

Den som kan hantera sina ord kan få jävligt mycket sagt, jao.
- Benny (Bra där! En hiphophistoria, Uppsala 16 april 2022)

Syfte och frågeställningar
Uppsatsens syfte är att undersöka hur samiska identiteter beskrivs och görs i relation till
majoritetssamhället i samiska raptexter. För detta togs nedanstående fyra frågeställningar fram
för att precisera och fördjupa syftet.

Uppsatsens frågeställningar.

- På vilka sätt uttrycks samiskt identitetsskapande i låttexterna?
- Hur beskrivs samisk identitet i relation till den svenska staten i låttexterna?
- Vilken roll spelar upplevelser av utanförskap och/eller mellanförskap i låttexterna?
- Vilken roll spelar samisk resiliens i låttexterna?

Det finns en ännu större källa till aktivistisk samisk musik om en inkluderar även andra
musikgenrer än rap, men vi har särskilt varit intresserade av rappens status som ett uttryck för
ungdomskultur i relation till samiskhet och socialt arbete. Syftet med uppsatsen är inte heller
att direkt undersöka hur personer som lyssnar på musiken uppfattar den, tolkar den eller
upplever den i relation till identitetsskapande utan snarare att undersöka vad som uttrycks i
själva texterna.

Begreppsdefinitioner
Sápmi
Med Sápmi menar vi det transnationella geografiska och kulturella området som spänner över
Sverige, Norge, Finland och Ryssland som historiskt har bebotts av urfolket samerna.
Begreppet innefattar dock också själva folket samer. Sápmi är även intranationellt, samer är
inte ett homogent urfolk utan har en uppsjö av olika språk, traditioner och upplevelser. Utifrån
sin ställning som ett transnationellt område finns det i Sápmi olika erfarenheter av
nationalstatlig kolonisering och inblandning (Samiskt informationscentrum, u.å.a). Därför är
det viktigt att påpeka att i uppsatsen så är det de delar av Sápmi som ligger i och som har
direkt påverkats av nationalstaten Sverige som är i fokus.

Majoritetssamhället
Definitionen av majoritetssamhället är i uppsatsen mångfacetterad. Dels menas alla människor
och olika grupper av människor i Sverige som inte är samer, både i och utanför Sápmi. Dels
menas de normativa sociala samhällsstrukturerna där samiskhet och det samiska faller utanför.
Med detta menar vi dock inte att reproducera en andrefiering som ställer samiskhet utanför
normen. Syftet med defintionen är snarare att kunna beskriva och diskutera empirin på ett
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meningsfullt sätt. Med majoritetssamhället menas alltså, utifrån kontext, till exempel vänner,
grannar, stockholmare, skolor, rättsväsendet, media, företag, regeringen, olika lagar,
TV-program med flera, allra oftast i en kombination.

Hiphop och rap
Med hiphop menas vanligtvis en bredare musikkultur där rap endast är ett element i själva
musiken. I översättningen till en svensk kontext har dock inte samma uppdelning uppstått
utan ofta används orden med ungefär samma betydelse där musiken snarare än kulturen står i
fokus (skillnadmellan, 2016). I uppsatsen används därför båda begrepp för att beskriva den
genre och de låtar som består av bland annat rap.

Gemenskapande
Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) definieras gemenskap som en känsla av positiv
samhörighet. Med gemenskapande vill vi betona att gemenskap inte är en känsla som uppstår
av sig självt utan gemenskap skapas aktivt att de som ingår i gemenskapen. I uppsatsen
används därför gemenskapande som ett verb när det som åsyftas är skapande av en
gemenskap.

Disposition
Uppsatsen består av sex avsnitt som alla innehåller ett antal rubriker. Den första, inledningen
syftar till att kontextualisera uppsatsens ämne och presentera uppsatsen, dess syfte samt
frågeställningar. Dessutom innehåller inledningen även några begreppsdefinitioner för att
underlätta vidare läsning av uppsatsen. Det andra avsnittet, tidigare forskning syftar till att
visa vilka olika perspektiv på ämnet som tidigare forskning har intresserat sig för och på det
sättet även vetenskapligt kontextualisera uppsatsen. Den tidigare forskningen är tematiserad i
rubrikerna samiskhet och svenskhet, samiska identiteter samt aktivism och rap. Avsnittet
avslutas med en reflektion över forskningsfältet. Det tredje avsnittet är uppsatsens teori. I
avsnittet presenteras först postkolonialism som uppsatsens teoretiska bakgrund. Därefter
presenteras uppsatsens teori under tre rubriker. Under rubriken identitet skapas ett teoretiskt
ramverk för uppsatsen med fokus på identitet. Avslutningsvis presenteras och diskuteras
respektive begreppspar under rubrikerna identitetsskapande och mellanförskap samt resiliens
och kollektivt minne, utifrån det teoretiska ramverket.

I det fjärde avsnittet, metod, redogörs det för uppsatsens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt,
metodval och val av empiri. Avsnittet avslutas med reflektioner över metod och uppsatsens
tillförlitlighet samt en redogörelse över uppsatsens etiska överväganden. Därefter följer
avsnittet analys och resultat. Analys och resultat är tematiskt uppdelat i uppsatsens
analysteman postkolonialism i nutid, återtagandet och återskapandet av samiskhet samt
gemenskap i utanförskap. Valet av temana som rubriker syftar till att fånga in de viktigaste
poängerna som görs i analysen. Avsnittet avslutas med en sammanfattande diskussion av
analysen och resultatet. Uppsatsen avrundas med det sjätte avsnittet, den avslutande
diskussionen. I den avslutande diskussionen diskuteras uppsatsen i tur och ordning i relation
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till syfte och frågeställningar, tidigare forskning, teori samt metod. Avslutningsvis presenteras
uppsatsens slutsats och öppningar samt möjligheter för vidare studier diskuteras.

2. Tidigare forskning
Nedan följer en översikt över forskningsfältet. Avsnittet inleds med en redogörelse för
sökprocessen. Därefter presenteras tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. Den
tidigare forskningen är uppdelad i tre teman; samiskhet och svenskhet, samiska identiteter,
samt aktivism och rap. Därefter följer en reflektion över forskningsfältet som har presenterats.

Sökprocessen
I vår sökprocess började vi med att intuitivt ta fram några sökord genom ett ordmoln; Sápmi,
samer, indigenous, minority, music, rap, motmakt, aktivism, youth, colonization, identitet,
mellanförskap och betweenship. I det initiala sökandet på Libris och Uppsala
universitetsbiblioteks sökmotorer, utifrån ordmolnet, hittades ett fåtal relevanta artiklar.
Utifrån det skedde sedan en kedjesökning med hjälp av artiklarnas ämnesord och referenslista.

En sökordstabell togs fram utifrån kedjesökningen och användes som ett verktyg för att inte
snäva in resultaten allt för mycket i vidare sökning. Tabellens kolumner består av tre olika
teman; samiska identiteter (A), aktivism och rap (B) samt samiskhet och svenskhet (C). Varje
tema har sedan två olika nivåer på raderna i tabellen, utifrån vad som upplevdes vara
huvudteman och underteman i temana. I sökningen användes sedan ett eller flera sökord från
minst ett tema och båda nivåer. Alltså kunde sökningar till exempel bestå av sökord från
A1:A2 eller A1:B2, men inte till exempel A1:B1 eller A2:B2. Detta hjälpte att
strömlinjeforma sökningarna men möjliggjorde samtidigt att få en bredd i resultaten utifrån
syfte och frågeställningar.

I urvalet prioriterades sedan artiklar skrivna de senaste sex åren, även om ett fåtal som
utkommit tidigare ändå togs med utifrån en individuell bedömning av deras relevans för
uppsatsen. Även om uppsatsen skrivs utifrån en svensk kontext bedömdes tidigare arbeten
som utförts i eller om andra delar av Sápmi vara relevanta utifrån det transnationella
sammanhanget som Sápmi medför.

Uppsatsens söktabell.

A B C

Nivå 1 mellanförskap,
inbetweenship, betweenship,
identitet, identity,
utanförskap,
identitetsskapande,
otherness, ambigous identi*

rap, musik, music,
activism, reclaim*

motmakt, aktivism,
activism
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Nivå 2 Sápmi, sámi, saami, same,
nationell minoritet, minority,
Norrland, Lappland,
indigenous, urfolk

youth, young,
adolescen*,
ungdom*

neocoloni*, wellfare state,
välfärdsstat, social work,
socialtjänst, colonization,
kolonisering, svenskhet,
swedishness, samiskhet,
sáminess

Samiskhet och svenskhet
Bjørklund (2016, s. 8) har i sin artikel Er ikke blodet mitt bra nok? Om etniske konstruksjoner
og identitetsforvaltning i Sápmi undersökt drag av konstruktivism och essentialism i offentliga
diskussioner om samiskt identitetsskapande. Han jämför den politiska situationen i Norge och
Finland och diskuterar hur den har påverkat uppfattningen om samiskhet i de båda länderna
och i norska och finska Sápmi. Gaski (2008, s. 219) har också undersökt samiskhet i den
politiska diskussionen i Norge och framför allt fokuserat på processer i revitaliseringen av
samiska identiteter i det postkoloniala Sápmi. Både Bjørklund (2016, s. 12-13) och Gaski
(2008, s. 222) menar att den juridiska definitionen av samiskhet i Norge dels kräver ett
essentialistiskt identitetsskapande av individen, dels ett konstruktivistiskt identitetsskapande.
Ett essentialistiskt identitetsskapande innebär att inneha vissa identitetsmarkörer som till
exempel språk eller släktband. Med det konstruktivistiska identitetsskapandet menas att
individen upplever sig vara same. Bjørklund (2016, s. 12-13) och Gaski (2008, s. 222) menar
att krav på en kombination av båda dessa försvårar det kollektiva identitetsskapandet eftersom
det då upplevs behöva svara mot den norska statens förståelse för och förväntningar på samisk
identitet.

Nilsson (2020, s. 292) diskuterar i sin artikel The Consequences of Swedish National Law on
Sámi Self-Constitution - The shift from a relational understanding of who is Sámi toward a
rights-based understanding hur svenska staten och svensk lagstiftning har påverkat samisk
diskussion och förståelse av samiskhet. Nilsson (2020, s. 293) beskriver hur behovet av att
definiera vem som är same består av ett nationellt statistiskt behov såväl som ett behov av
underlag för att ställa krav på rättigheter för samer, till exempel rätten till sitt modersmål.
Samtidigt menar hon att statligt kontrollerade definitioner av vem som tillhör en
ursprungsbefolkning och inte har använts och fortfarande används för att begränsa samt neka
rättigheter. Nilssons (2020, s. 294) slutsats är att svenska staten genom nationell lagstiftning
har underminerat och minskat utrymmet för samer att själva definiera vad samiskhet innebär
enligt samiska normer.

I syfte att beskriva hur svenskt nationsskapande och samiskt identitetsskapande har förhållit
sig till varandra i norra Sverige under slutet av artonhundratalet fram till millennieskiftet har
Hagström Yamamoto (2010, s. 12) gjort en diskursanalys och narrativ analys av olika slags
texter. Hon diskuterar bland annat hur det tidiga nationsskapande i norra Sverige skapade
föreställningen av ett dikotomt förhållande mellan den civiliserade och moderna svensken och
den primitiva, samiska Andre (Hagström Yamamoto, 2010, s. 161, 168). Från 1990-tal och
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framåt skriver Hagström Yamamoto (2010, s. 163-164) att en ny samisk diskurs har vunnit
mark. Denna nya diskurs är Sápmicentrerad där det istället är svenskhet som utgör det Andra.
Hon hänvisar denna utveckling till en globaliseringskontext, där transnationella och lokala
rörelser generellt har stärkts.

I sin avhandling Sápmi i förändringens tid: En studie av svenska samers levnadsvillkor under
1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv har Amft (2000, s. 169) intervjuat unga samer
om deras upplevelse av hur det är att vara ung same med fokus på hur de förstår, använder
och förändrar sin identitet. I intervjupersonernas berättelser menar Amft (2000, s. 170-172) att
konflikt mellan olika sätt att förstå samiskhet dominerar och hon framhäver gruppen samers
heterogenitet. Detta i motsats till att konflikten mellan samer och majoritetssamhället
dominerar diskussionen och uppfattningen av samiskhet, även om det också förekommer i
Amfts (2000, s. 186) studie.

Samiska identiteter
Det finns ingen entydig förståelse av vad att vara en same innebär. Vissa kopplar det till
kunskaper inom det samiska språket medans andra hänvisar till att ha rösträtt i Sametinget
(Gerdner, 2021, s. 1134-1135). I en rapport utförd på uppdrag av region Stockholm av
Sundvall et al. (2021, s. 20-26) så reflekterar flera av de samiska informanterna över vad
samiskhet är och vad det innebär att vara same. Det finns ett tydligt mönster av ambivalens
hos de intervjuade då de kopplar samisk identitet till språk och traditioner samtidigt som de
själva inte uppfyller de krav dem beskriver även fast samiskhet är en del av deras egen
identitet.

Flotskaya, Aryabkina, Bulanova, Ponomareva och Flotskiy (2021, s. 84) undersökte i sin
studie Development of personal identity among Sami adolescents living in the arctic
territories of Russia hur ungdomar i ryska Sápmi förstod och uppfattade sina egna identiteter
genom att titta på identitetskomponenter. Studien använde sig av en kvantitativ metod där
deltagarna fick ge tjugo olika öppna skriftliga svar på frågan “Vem är jag?” under tolv
minuter. Resultatet visade att det fanns vissa skillnader mellan icke-samiska och samiska
ryska ungdomar i vilka komponenter de uppfattade att deras identitet bestod av, de samiska
ungdomarna visade till exempel att professionsrelaterade identitetskomponenter stod för en
större del av deras identitetsförståelse än de icke-samiska ungdomarna (Flotskaya et al., 2021,
s. 92-95 ). Flotskaya et al. (2021, s. 96) menar att vidare studier behövs göras på hur
förståelsen för dessa olikheter kan omsättas i praktiken när det kommer till exempelvis skolor,
vårdinstanser och andra insatser för ungdomar.

Olsen (2018, s. 15-16) har undersökt identitetsdiskurser på lokal och nationell nivå och
förhållanden däremellan. Hans grundläggande argument är att det finns en diskrepans mellan
hur en talar om samiskhet på norsk nationell nivå och hur samiska identiteter skapas och
återskapas på lokal nivå i Sápmi. På den nationella nivån framstår samisk identitet som mer
av en fast kärna, något som går att räkna på, medan det på lokal nivå är möjligt att låta
samiskheten vara mer flytande, motstridig och konträr med olika meningar för olika individer
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och grupper (Olsen, 2018, s. 210-211). Gaski (2008, s. 233-235) menar att det kollektiva
identitetsskapandet har en inneboende utmaning i att förhålla sig till det politiskt påbjudna
dikotoma ramen av same och icke-same. Enligt Olsen (2018, s. 210) görs detta genom att
organisera vardagslivet i olika kulturellt betingade sfärer, en informant berättar till exempel att
den har ett sätt att uttrycka sin samiskhet i hemmet och ett annat sätt på arbetsplatsen.

Åhrén (2008, s. 26-31) undersöker i sin avhandling Är jag en riktig same? En etnologisk
studie av unga samers identitetsarbete genom intervjuer och fältstudier samiska identiteter
och villkor för samiskt identitetsskapande i Sverige. Resultatet i avhandlingen bekräftar att
samer är en heterogen grupp, med många grupper inom gruppen samer. Åhrén (2008, s.
179-186) menar att upplevelser av konflikt präglar identitetsskapandet, dels konflikter mellan
olika grupper av samer, dels, som alla informanterna berättar om, konflikten mellan samer
som grupp och majoritetsbefolkningen.

Nystad, Spein, Balto och Ingstad (2017, s. 3) och Berg-Nordlie (2021, s. 6-7) har utfört
kvalitativa intervjustudier i Norge. Nystad et al. (2017, s. 8-11) intresserade sig för ungdomars
förhandlande av sin samiska identitet. De fann att det bland ungdomarna var att behärska
samiska som tolkades som den största identitetsmarkören i relation till andra samer. Några
respondenter uttryckte sorg och ilska över att språket hade gått förlorat i familjen under
“norskifieringen”. Att inte kunna tala samiska flytande verkade också vara den största källan
till upplevelser av att inte respekteras i sin samiska identitet samtidigt som det inte ansågs ha
någon negativ påverkan på självidentifieringen som same. Berg-Nordlie (2021, s. 18-20)
undersökte i sin studie olika perspektiv på vad samiskhet innebär. I intervjuerna framkommer
tre olika vägar till samiskhet. Den första är en genealogisk väg, där släktskap står i centrum.
Den andra är kulturell, där identitet knyts till språk, natur och samiska traditioner. Den tredje
vägen är gemenskapsbaserad, där ens situering i det lokala samiska sammanhang ses som
viktigt för samiskheten. Berg-Nordlie (2021, s. 20) framför att det inte finns endast ett
gemensamt samiskt sätt att förstå samiskhet. De tre sätten representerar bara olika perspektiv
på samiskhet och i det dagliga livet är de högst integrerade, olika sätt har företräde beroende
på person och situation.

Aktivism och hiphop
Hiphopen i Sverige har under 2000-talet blivit en stor del av populärkulturen enligt Dankić
(2019, s. 70-71). Genom att ta upp flera hiphop-artister som sommarpratat samt att sju
självbiografier gavs ut om svenska rappare under perioden 2014-2018 så betonar Dankić
(2019, s. 70-71) självklarheten som svensk hiphop har i dagens svenska musiklandskap.
Jagne-Soreau (2019, s. 43-60) undersöker i sin avhandling hur hiphop-artisten Erik Lundin
uttrycker en upplevelse av mellanförskap i låten Suedi. Enligt Jagne-Soreau (2019, s. 43-60)
beskriver Erik Lundin i låten hur text-jaget växer upp i en av Stockholms förorter och ständigt
påminns om sin icke-vita hudfärg av omgivning och samhälle. Det här leder honom till att tro
att han inte är svensk och han letar sig därför tillbaka till sin släkt utomlands för att komma i
kontakt med vem han egentligen är. Väl där så presenterar text-jagets kusiner honom som
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svensk och där kommer han till insikten om hans identitet som svensk. Avhandlingen visar
hur uttryck för utanför- och mellanförskap finns i låten Suedi då både en splittring i identitet
beskrivs samt ett förslag till lösning på mellanförskap. Jagne-Soreau (2019, s. 57) ser slutet av
låten som ett sätt för textjaget att förklara för sig själv och lyssnarna att han kan kalla sig för
svensk utan att det är fel. Avhandlingen tar fasta på att utanförskap, mellanförskap och
berättelser om identitet uttrycks inom hiphop.

Clay (2012, s. 15-21) lyfter fram det kollektiva minnet som centralt inom aktivism. Social
förändring har ofta initierats av människors uttryck av orättvisa. Det kan härledas till
aktivismens roll för samhällelig förändring. Genom att uppmärksamma sociala orättvisor så
visar kollektivet upp vilka brister som finns i samhället och vilka dessa drabbar. Clay (2012, s.
15-21) menar på att det här görs genom påminnelser från det kollektiva minnet samt
skapandet av nya minnen. Exempelvis så finns det symboler inom aktivismen som
representerar åsikter och ståndpunkter. Att bära en t-shirt med en bild utav Martin Luther
King Jr. är en påminnelse av den sociala rörelse som drevs av och för svartas mänskliga
rättigheter. T-shirten blir en symbol på grund av att kollektivet vet vad t-shirten står för.

Det kollektiva minnet skapas genom aktivism i vår samtid. Clay (2012, s. 93-110) skriver om
hur olika kulturformer är en stor del av aktivismen och hur olika kulturella plattformar kan ge
uttryck för människors upplevelser av sociala orättvisor. Det här fenomenet beskrivs av
Söderman (2021, s. 43-59) som skriver om en nutida teatergrupp som porträtterar
förhållandena för invandrare som saknar uppehållstillstånd. Skådespelarna i teatergruppen
benämner sig själva illegala invandrare och skapar sig en plattform för att uttrycka sina
upplevelser genom teater. Clay (2012, s. 93-110) menar på att hiphop är ett sätt att uttrycka
aktivism och social orättvisa. Hon beskriver hur hiphop, precis som teater, är ett sätt för
grupper att uttrycka samt uppmärksamma sociala orättvisor i deras liv. Det kollektiva minnet
kommer påminna om vilka sociala rörelser som funnits och för att skapa ett kollektivt minne
så behöver rörelsen nå ut till hela kollektivet. Clay (2012, s. 93-110) menar på att hiphop är ett
av samhällets sätt att nå ut med berättelser till majoritetssamhället för att skapa kollektiva
minnen.

Youth activists use hip-hop music and culture in their organizing efforts because it is
accessible to them, and also because it is a reflection of their everyday lives and
experience, something that other youth can identify with.

-  Clay (2012, s. 96)

I citatet ovan visar Clay (2012, s. 96) upp hiphopens roll i identitetsskapande. Clay (2012, s.
91-119) lyfter fram skapandet av en gemenskap som centralt för sökande av identitet. Hon
menar på att hiphopen är ett verktyg som ungdomar utnyttjar för att skapa en gemenskap.
Genom att berätta sin historia så kan andra ungdomar identifiera sig med hiphopens
framställning av världen. Clay (2012, s. 91-119) lyfter även hur generationen som vuxit upp
med hiphopen tillhör en generation där populärkultur är lättillgänglig. Det finns
streamingtjänster, TV och andra plattformar som enkelt kan nås av ungdomar i en
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digitaliserad värld. Det gör det lättare för hiphopen att nå ut till större grupper och skapandet
av gemenskap expanderar.

Reflektion över forskningsfältet
Genomgången av forskningsfältet är tydligt tvärvetenskaplig. Det redogörs för tidigare
forskning från såväl de sociologiska, de psykologiska, de etnologiska och de genusteoretiska
forskningsfälten. Att uppsatsens ämne berörs tvärvetenskapligt är inte särskilt förvånande när
en betänker att socialt arbete som både forskningsfält och praktik är tvärvetenskapligt. Det
finns en uppsjö av ingångar till ämnet från olika vetenskapsfält och vår målbild är att vi inte
ska behöva välja endast ett, utan att uppsatsen får spegla den bredd som återfinns i både ämnet
och i socialt arbete i stort.

Den tidigare forskningen under rubriken samiskhet och svenskhet anger sammanfattningsvis
att majoritetssamhällets lagstiftning och krav på identitetsskapande har skapat begränsningar i
förutsättningarna för samiskt identitetsskapande (se Bjørklund, 2016; Gaski, 2008; Nilsson,
2020). Hur samer behandlats och behandlas av staten och en majoritetsbefolkning har
studerats utifrån ett diskrimineringsperspektiv. Därtill präglas den samiska relationen till
svenskhet av en andrefiering av samer och samiskt utanförskap (se Hagström Yamamoto,
2010; Amft, 2000).

Vidare har forskningen intresserat sig för vad samiskhet innebär för samer och hur samiskt
identitetsskapande sker. Gerdner (2021), Sundvall et al. (2021), Åhrén (2008), Nystad et al.
(2017) och Berg-Nordlie (2021) finner alla att det finns flera olika sätt att förstå samiskhet
och vad att vara same innefattar. Språk, släkthistoria och olika sätt att leva kopplas samman
med samiskhet, men framför allt landar studierna i att det som på individnivå förstås som
grundläggande för samiskhet är självidentifikation, att uppleva sig vara same. Även om en
besitter olika attribut som kopplas samman med samiskhet så behöver det inte betyda att en är
same om en inte själv upplever sig ha en samisk identitet. En annan slutsats i den tidigare
forskningen angående samiskt identitetsskapande är att det ofta är kantat av både inre och
yttre konflikter (se Olsen, 2018; Gaski, 2008).

Det har även redogjorts för hur hiphop har studerats utifrån sitt aktivistiska sammanhang där
det även blir en plattform för identitetsskapande (se Clay, 2012; Dankic, 2019, Söderman,
2021). Den tidigare forskningen indikerar att kulturell aktivism är en plattform för att
uppmärksamma marginalisering och diskriminering och att kultur är ett forum för
identitetsskapande. Särskilt skapandet av en gemenskap och en kollektiv identitet kan ses i
kulturella uttryck som hiphop. Musik är idag lättillgängligt för stora delar av samhället genom
streamingtjänster och sociala medier och är en inkorporerad del av ungdomskultur.

Hur mellanförskap och sociala problem kommer till uttryck i musik och då även särskilt i
hip-hop och rap finns det en del skrivet om, även i en svensk kontext. Både artisternas mening
med texterna, hur lyssnare uppfattar och känner om musiken samt hur samhället förstår
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skildringarna i musiken har analyserats. Dessa texter har dock ofta fokuserat på mellanförskap
och utanförskap relaterat till migration, segregation och i förlängningen så kallad förortsrap.

Uppsatsen syftar alltså till att undersöka vad som finns att finna när en sammanför dessa olika
perspektiv vilket även blir tydligt i syftesformuleringen. Syftet med uppsatsen är att
undersöka hur samiska identiteter beskrivs och görs i relation till majoritetssamhället i
samiska raptexter.

3. Teori
Nedan följer en presentation av de teoretiska perspektiv och begrepp som uppsatsen kommer
att använda sig av i tolkning och analys. Den första rubriken, postkolonialism, syftar till att
beskriva en teoretisk bakgrund som uppsatsen tar avstamp ifrån. I den andra rubriken,
identitet som teori, byggs ett teoretiskt ramverk kring identitet upp. Eftersom det inte finns en
helhetlig teori om identitet använder vi oss av flera olika teoretikers tankar kring detta. För att
begreppsliggöra och fördjupa teorin presenteras och diskuteras sedan begreppen
identitetsskapande och mellanförskap samt resiliens och kollektivt minne.

Postkolonialism
Enligt Loombas (1998, s. 39, 42) förståelse innebär postkolonialism som begrepp en
uppsättning historiska skeenden alternativt en samling ideologier med en kritisk historisk
analysansats. Loomba (2008, s. 20-27) lyfter kritiken som finns mot postkolonialismen då hon
menar på att det är svårt att urskilja när koloniseringen börjar och slutar. Prefixet “post” i
postkolonialism insinuerar att koloniseringen är över och att dagens samhälle lever i
efterföljderna av koloniseringen. Loomba (2008, s. 21) tar upp nykolonialism som en
modernisering av kolonialismen där nykolonialismen inbegriper mer än politiskt styre över ett
landområde. Genom ett övertag inom olika kapitalformer, som ekonomiskt och kulturellt, så
kan inflytandet av ett land på ett annat vara så starkt att det inte behövs ett landområde för att
kolonialisering ska ske. Hon tar upp den amerikanska imperialismen som exempel där USAs
militära och ekonomiska makt innebär ett stort inflytande på andra länder utan att USA
befinner sig i respektive land. Postkolonialismen är därmed ett svårtydigt begrepp då en
kolonisering ägt rum tidigare men det är svårt att urskilja huruvida processen fortfarande äger
rum eller ifall det är ett efterspel utav koloniseringen.

Utan att vidare ta ställning i diskussionen kring om samer befinner sig i en kolonialistisk,
postkolonialistisk eller nykolonialistisk process så kommer den här uppsatsen att använda den
historiska kolonialiseringen och dess konsekvenser som teoretisk ansats under begreppet
postkolonialism. Samer behöver, i egenskap av urbefolkning, förhålla sig till den kolonisering
som har skett. Uppsatsen använder därmed postkolonialism som en teoretisk bakgrund för att
undersöka ifall texterna använder sig av samma historiska förståelse och i så fall på vilket sätt
den framställs och uttrycks.
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Identitet som teori
Yuval-Davies (2010, s. 267-269) för i sin artikel Theorizing identity: beyond the ‘us’ and
‘them’ dichotomy ett resonemang om hur identitet kan teoretiseras och empiriskt förstås, vad
identitet betyder mot en bakgrund av upplevelser av tillhörighet och relationer mellan olika
jag och icke-jag. Med identitet menas de narrativ, de historier, som personer berättar för sig
själva och för andra om vilka de är men även om vilka de inte är samt vilka de vill och inte
vill vara. Dessa narrativ baserar sig på fundament bestående av upplevelser och känslor av
tillhörighet. Tillhörighet är av sin natur både inkluderande och exkluderande, upplevelser av
tillhörighet kräver även en gränssättning, antingen hör en till eller så gör en inte det
(Yuval-Davies, 2010, s. 266). Att förstå identitet som narrativ är endast ett sätt att närma sig
en teoretisering av identitetsskapande, men Yuval-Davies (2010, s. 269) menar att sättet även
innehåller en stor del av dragen från andra sätt att teoretisera, till exempel att förstå identitet
som performativt eller som dialogskapat.

Raggat (2006, s. 32) använder en metafor av en konversation för att beskriva jaget och
identitetsskapandet. Han menar att identiteten är som en ändlös inre ström av röster med olika
målbild och olika ursprung och att det är i konflikten dessa emellan som jaget och identiteter
skapas. Raggat (2006, s. 21-25) har intresserat sig för livshistorier och har tagit fram grunden
till en metod som han kallar the personality web protocol för att kartlägga personers
omförhandlande av identitet i beskrivningen av sin livshistoria. Han menar att metoden
möjliggör för att fler röster från den inre dialogen får komma till tals, vilket ger en mer
komplex förståelse för identitetsskapande. Enligt Raggat (2006, s. 16-17) finner människor
glädje och en känsla av ordning från att försöka strömlinjeforma sin livshistoria och därmed
sitt identitetsskapande till helhetliga entiteter, men det är en förenkling av verkligheten att tro
att det faktiskt skulle finnas en inre identitetskärna, en persons Röst.

Etnicitet förstås av Nagel (1994, s. 152) som ett konstruktionistiskt identitetsprojekt, hon
menar att det inte endast är ett resultat av migration eller erövring av områden, en ärver inte
sin etniska identitet rakt av. På ett liknande sätt som Yuval-Davies (2010, s. 267-269)
beskriver kollektiva identiteter som socialt konstruerade så beskriver Nagel (1994, s.
154-156) etnicitet som socialt konstruerat och därmed i sin natur i konstant omorganisering
och rekonstruktion. Nagel (1994, s. 152-153) vidhåller att etnisk identitet tvinnas av kultur
och identitetsskapande, av sociala strukturer både inifrån och utifrån kollektivet samt
individens egna agens. Castells (2000, s. 59) landar i samma slutsats och menar att det viktiga
inte är vad som står i står i ens pass eller hur andra uppfattar en, utan hur en själv förstår och
förhandlar sin identitet. Även om både formella riktlinjer om nationalitet och etnicitet samt
andras uppfattning om ens identitet är delar som påverkar självidentifikationen är det till sist
och syvende ens självidentifikation som får avgörande konsekvenser i identitetsskapandet.

Uppsatsen använder sig alltså av identitet som ett teoretiskt ramverk. Flera aspekter av
identitet och flera olika förståelser av identitet som begrepp får alltså samspela i den förståelse
av identitet som vi använder i analysen. Genomgående används identitet både på en
individnivå och kollektiv nivå i uppsatsen. För att begripliggöra skapandet av identitet så
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kompletteras det teoretiska ramverket med olika begrepp. Härnäst går teoriavsnittet in på
processer bakom skapandet av identitet med en presentation och diskussion av begreppen
identitetsskapande och mellanförskap.

Identitetsskapande och mellanförskap
Raggat (2006, s. 16-17) och Yuval-Davies (2010, s. 267) beskriver att identitetsskapandet
fyller en funktion både för individen och kollektivet genom att skapa en inre eller en kollektiv
känsla av ordning och mening. Det skall dock inte förstås som att ordningen skapats en gång
för alla. Identitetsskapandet är snarare en ständigt pågående process och den är ett
grundfundament för all slags agens och subjektivitet. Vidare menar Yuval-Davies (2010, s.
268) att identitetsnarrativ kan ta sig uttryck på olika sätt och inte endast verbalt. Specifikt
menar Yuval-Davies (2010, s. 268) att görandet och praktiseringen av identitetsnarrativ är
särskilt viktigt i kollektiva identitetsskapanden. Alla kollektiva identitetsnarrativ handlar inte
om att positionera sig som tillhörande eller icke-tillhörande en särskild grupp. Narrativen är
dock ofta länkade till någon slags förståelse för vad ett jags eller en Andres tillhörighet skulle
kunna betyda eller innebära.

Castells (2010, s. 6-12) presenterar tre varianter av identitetsskapande. Dessa är legitimizing
identity, resistance identity och project identity. Med hjälp av Oliviers (2019, s. 4-6)
diskussion av dem förstås detta som att det första inrättas genom och återinrättar sociala och
samhälleliga installationer, till exempel utbildning och religion. Det andra uttrycks som aktivt
motstånd mot socialt utanförskapande och exkludering. Det tredje, som begreppet antyder,
sker som ett aktivt kollektivt omdefinierande av identitet som en samhällsförändrande praktik.

Identitetsskapande är med denna förståelse inte en rak process utan en process kantad av
omförhandlande och både inre och yttre konflikter. En sådan konflikt kan vara upplevelser av
mellanförskap. Mellanförskap som begrepp har använts för att beskriva upplevelser av att
tillhöra två eller fler grupperingar som vanligtvis står i ett dikotomt förhållande till varandra,
som till exempel svensk och icke-svensk. Begreppet kan alltså användas både för att beskriva
upplevelsen av att tillhöra båda grupperingarna samtidigt och att inte höra till någon alls.
Arbouz (2012, s. 39) förklarar hur mellanförskap är en produkt av exkludering och
marginalisering där det annorlunda och främmande förstås och uppfattas som något Annat
eller någon Annan. Processen av andrefiering upprätthåller en dikotomi mellan normen och
det Andra, eller i uppsatsens fall en dikotomi mellan svenskhet och samiskhet. Samtidigt
lyfter Arbouz (2012, s. 39) hur mellanförskapet även innebär en öppning till överskridande av
denna dikotomi, en möjlighet att kanske öppna för att se det till synes dikotoma förhållandet
snarare som ett spektrum med lika många hållpunkter som det finns människor.

Framför allt har begreppet mellanförskap använts i kontexten av en andra generationens
invandrare, som har vuxit upp i Sverige men som ändå inte uppfattas som svenska på grund
av rasifieringsprocesser. Arbouz (2012, s. 37) förklarar den gemensamma upplevelsen av
mellanförskap på två sätt. Dels mellanförskap som en känsla av icke-autenticitet, att inte
betraktas vare sig som svensk eller icke-svensk alternativt vit eller icke-vit. Dels

12



mellanförskap som en känsla av att befinna sig mitt emellan flera kulturella och/eller
nationella grupperingar samtidigt eller utanför alla. I den tidigare forskningen presenterades
flera studier om samisk identitet och motsättningar i identitetsskapande. Ingen av dem
använder mellanförskap som begrepp, utan i stället talar de om dubbelt utanförskap eller
marginalisering. Utifrån ovanstående förståelse av mellanförskap finns det dock stora likheter
mellan de två sätten att tala om identitetskonflikten som uppstår i att både höra till och inte
höra till samtidigt. I uppsatsen förstås mellanförskap som en produkt av dubbel exkludering
eller dubbel identifiering. Begreppen identitetsskapande och mellanförskap kommer i
uppsatsen att användas för att beskriva det aktiva skapandet och görandet av identitet.

Resiliens och kollektivt minne
Begreppen resiliens och kollektivt minne är närliggande varandra i och med att de behandlar
en grupps motståndskraft gentemot ett majoritetssamhälle. Båda begreppen har sitt ursprung i
andra vetenskapliga grenar än socialt arbete men i uppsatsen används de för att analysera
uttryck för samers sociala villkor och formande av status i ett samhälle.

Resiliens är ett begrepp som är framtaget inom psykologin för att beskriva motståndskraft.
Individer kan ha olika egenskaper som gör dem tåliga för motgång. Ofta så beskrivs det inom
psykologin som personlighetsdrag som är stärkande i utsatta situationer. Klassiska
personlighetsdrag som brukar räknas upp är social kompetens, intelligens och flexibilitet men
Kirmayer, Dandeneau, Marshall, Phillips och Williamson (2011, s. 85) har utforskat begreppet
vidare och vill utöka det från individ- till grupperspektiv. Kirmayer et al. (2011, s. 85-86)
undersöker resiliensen hos urfolk och hur de hanterar efterföljderna av kolonialismen samt
deras egenskap av minoriteter. Slutsatsen i studien (Kirmayer et al., 2011, s. 89) visade upp
vikten för urfolk att påvisa en kollektiv historia. Genom att dela med sig av erfarenheter från
historia och nutid så skapas det en gemenskap som stärker urfolkens position som ett kollektiv
och ett folk. Kirmayer et al. (2011, s. 89) menar på att mobilisering inom kollektivet generellt
kan beskrivas som resilierande egenskaper. Studien tar upp aktivism som exempel där
mobilisering som kollektiv stärker individens självkänsla kring politisk makt och tvärtom.

Hagström Yamamoto (2010, s. 20-21) lyfter på ett liknande sätt det kollektiva minnet. Hon
menar på att minnet är en konstruktion av vad människor minns i relation till varandra. Det är
i en social kontext som minnen skapas och återskapas. På samma sätt som Kirmayer et al.
(2011, s. 88-89) beskriver hur kollektiv historia är stärkande för gruppen så beskriver
Hagström Yamamoto (2010, s. 20-21) hur det kollektiva minnet stärker en grupps position i
ett samhälle. Genom att det större kollektivet, exempelvis Sverige, har samma minne av ett
urfolk, exempelvis samer, så befästs urfolket som en gemenskap i det stora kollektiva minnet.
Ett starkt kollektivt minne kan alltså förstås som en motståndskraft och därmed resilierande
för minoriteter i ett majoritetssamhälle. Begreppen resiliens och kollektivt minne kommer att
användas i uppsatsen för att identifiera och analysera eventuell motståndskraft i texterna. Mer
specifikt kommer det att undersökas ifall samers resiliens ges utrymme i texterna och på
vilket sätt det i så fall uttrycks.
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4. Metod
Nedan följer en presentation av uppsatsens metod. Först presenteras socialkonstruktionism
som är uppsatsens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt. Därefter presenteras och diskuteras
metodvalet för uppsatsen, den tematiska textanalysen. Sedan redogörs det för de
urvalskriterier som har använts och materialvalet. Sist återfinns en diskussion om
trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet samt en presentation av etiska överväganden.

Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt
Uppsatsen kommer att använda sig av socialkonstruktionism som en vetenskapsfilosofisk
utgångspunkt i bearbetandet av materialet. Grundpelaren inom socialkonstruktionism är det
sociala då världen ses som skapad i sociala kontexter (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 81).
Människan konstruerar förståelsen av världen i interaktion med varandra. Alvesson och
Sköldberg (2008, s. 40-45) beskriver socialkonstruktionism med Bergers och Luckmanns
förståelse utifrån The Social Construction of Reality (Berger & Luckmann, 1966) där Berger
och Luckmann tar upp typifiering som begrepp. Med typifiering menas hur vi som individer
kategoriserar betingelser för att på gruppnivå förstå dem. De lyfter exemplen svensk,
brasilianare, man och kvinna som olika typifieringar där vi som grupp har kommit överens om
innebörden av de här olika kategorierna. På samma sätt så finns det bestämmelser om vad
olika symboler och tecken betyder genom att vi konstruerat en betydelse för dem. Exempelvis
så kan vi peka på en flagga och veta vilket land den representerar för att förståelsen av flaggan
är konstruerad sedan innan.

Berger och Luckmann (refererad i Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 40-45) lyfter även fram
sedimentering som begrepp för att beskriva hur sociala konstruktioner kvarstår över
generationer. Att kunskap förs vidare från generation till generation är allmänt känt och på
samma sätt så förs sociala konstruktioner vidare. Nästa generation behöver inte komma
överens om en flaggas betydelse utan det är redan fastställt sedan innan. Berger och
Luckmann (refererad i Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 40-45) beskriver hur sociala
konstruktioner är präglade av den tid den är sprungen ur och sedimenteras i framtida
förståelser av världen. De lyfter ett exempel om förståelsen av fängelse där det under en
tidsperiod legitimeras genom sin straffunktion och under en annan tid genom sin
vårdfunktion. På samma sätt skulle en kunna tänka sig att förståelsen av samiskhet idag
springer ur sedimenterade sociala konstruktioner.

Analys inom ett socialkonstruktionistiskt ramverk syftar till att teoretisera de sociokulturella
kontexter och samhälleliga strukturer som möjliggör och påbjuder individers agens (Braun &
Clarke, 2006, s. 85). Genom att använda socialkonstruktionismen som en vetenskapsfilosofisk
utgångspunkt så kommer uppsatsen att försöka besvara frågeställningar som handlar om just
sociala konstruktioner av samiska identiteter och den samiska relationen till svenska staten.
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Kvalitativ tematisk textanalys
Uppsatsens analytiska syfte är av en explorativ, tolkande och beskrivande natur. Därmed är
den valda analysmetoden till uppsatsen tematisk textanalys som Braun och Clarke (2006, s.
79) förklarar att är en metod för att identifiera, analysera och beskriva teman i material. De
menar vidare att en tematisk analys medför stora möjligheter att utgå från själva texten i
analysens olika steg (Braun & Clarke, 2006, s. 78). Metoden som sådan är flexibel och är ett
verktyg som går att använda till många olika sorters data och dataset. Materialet beskrivs i
detalj och olika aspekter av syftesformuleringen i relation till materialet tolkas och diskuteras
(Braun & Clarke, 2006, s. 86). Detta är en styrka för att utföra analysen i uppsatsen, då vi tror
att en analys av politiska låttexter kan behöva lite mer svängrum än till exempel analyser av
flytande text eller transkriptioner av intervjuer endast med tanke på formen för texten. Guest,
MacQueen och Namey (2014, s. 9) skriver att den tematiska analysen är den mest användbara
analysmetoden för att komma åt komplexiteten i vad en text betyder och innebär.

Braun och Clarke (2006, s. 82) förklarar att hjärtat i ett tema inte nödvändigtvis är baserat på
hur många gånger det återfinns i materialet utan snarare på om det lyckas fånga någonting
viktigt och relevant utifrån syftesformuleringen. Temat kan alltså bestå av både explicita och
implicita idéer eller tankar i texten. Detta går i linje med uppsatsens syfte där det i empirin,
som är låttexter, inte nödvändigt har någon särskilt innebörd hur många gånger ett visst ord
eller tema återfinns.

Nedan återfinns en sammanställning och fri översättning av Braun och Clarkes (2006, s. 87)
påbjudna sex faser i en tematisk analys. Dessa faser har uppsatsen tagit till fasta på i arbetet
med analysen.

Fri översättning av Braun och Clarkes (2006, s. 87) 6 faser i en tematisk analys.

Faser i tematisk analys Beskrivning av faserna

1. Närma sig materialet Läsa och läsa om materialet, anteckna initiala tankar.

2. Skapa initiala koder På ett systematiskt sätt koda hela materialet och på så sätt
samla in relevanta delar till respektive koder.

3. Sätta samman teman Samla ihop närliggande koder till olika potentiella teman.

4. Se över temana Stämma av att temana fungerar i relation till de kodade
citaten och materialet som helhet vilken skapar en slags
tematisk karta över analysen.
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5. Definiera och namnge
temana

Vidare analysering för att forma de detaljerade temana och
hela analysen och därigenom skapa tydliga definitioner
och namn för varje tema.

6. Skriva och omskriva
analysen och resultatet

Skapa själva analysen. Sammanställa den slutgiltiga
analysen, välja ut exempel från materialet och relatera
dessa till syfte och frågeställningar.

Då tematisk analys är en så mångsidig metod påpekar Braun och Clarke (2006, s. 82) hur
viktigt det är med tydlighet i presentation av tillvägagångssättet och ställningstaganden som
gjorts i metodval. Vidare presenterar Braun och Clarke (2006, s. 83-84) skillnader och likheter
mellan en induktiv tematisk analys och teoretisk tematisk analys samt en semantisk tematisk
analys respektive en latent tematisk analys. Dessa två par av varianter av tematisk analys
beskrivs kort nedan innan användandet av den teoretiska, latenta tematiska analysen i
uppsatsen diskuteras och argumenteras för.

Det finns två traditioner inom tematisk textanalys av hur en identifierar sina teman, den
induktiva och den teoretiska. Den induktiva analysen syftar till att tematisera empirin utan att
försöka få den att passa in till ett visst syfte eller frågeställningar så långt det går. En försöker
alltså låta empirin styra kodningen och tematiseringen. Den teoretiska varianten är mer driven
av ett förutbestämt teoretiskt ramverk och syftesformulering. Ofta innebär det att alla delar av
empirin inte får ta lika stor plats i analysen utan det är vissa delar som lyfts fram som mer
relevanta än andra för att svara mot syftet. Valet mellan dessa är relaterat till hur och varför en
kodar materialet (Braun & Clarke, 2006, s. 84).

Ett annat metodval inom tematisk textanalys blir den mellan latent och semantisk analys.
Valet handlar om var en utför analysen, på vilken nivå av texten. I den semantiska analysen
tematiseras den explicita texten, alltså utifrån exakt vad som står i texten. Detta innebär inte
att empirin endast sammanfattas och beskrivs utan den teoretiseras och tolkas också. I den
latenta analysen tematiseras både den explicita och den implicita texten. Stort intresse visas
för underliggande idéer, antaganden och ideologier, det som står mellan raderna. Teoretiskt
förstås den implicita texten som det som har format eller skapat den semantiska nivån av
texten. I en latent analys är det redan i tematisering som tolkning sker och analysen är redan
teoretiserad när den sker (Braun & Clarke, 2006, s. 84).

I uppsatsen kommer alltså en teoretisk, latent tematisk analys att användas. Materialet skulle
kunna analyseras ur ett flertal relevanta perspektiv, men för uppsatsens syftes skull tas inte allt
innehåll fasta på utan fokus ligger på det innehåll som går att relatera till uppsatsens teori.
Teorin sammanställdes innan den initiala analysen gjordes i syfte att låta analysen bli
teoridriven och utifrån uppsatsens syfte inte hamna på sidospår eller helt andra spår. Med
anledning av materialets form, raptexter, valdes den latenta tematiska analysen framför den
semantiska. Semantiken är inte det intressanta för syftet som det hade kunna vara om
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uppsatsen hade haft en musikvetenskaplig ansats. Det är inte i barsen och rimmen som
meningen hittas utan i texten som helhet.

Material och urvalskriterier
För att svara mot uppsatsens syfte har tre samiska rapartister valts ut. I detta första urval togs
det hänsyn framför allt till antalet lyssningar artisten har på de mest använda
streamingtjänsterna samt att artisten skulle självidentifiera sig som same och, i sin musik,
uttrycka det på något sätt. Vidare valdes samiska rapartister, trots många lyssningar, bort om
de främst hade musik på andra språk än svenska eller engelska eller om musiken till större
delen var en annan slags musik än rapmusik.

För att hitta och välja ut relevanta låtar sammanställdes en lista på kriterier som låten behövde
uppfylla utöver upphovsartisten. I detta andra urval var målet att utifrån dessa kriterier välja ut
tre låtar från vardera artist för att få en viss spridning i empirin.

Uppsatsens urvalskriterier.

Urvalskriterier

- Samer/same/Sápmi/samiska behöver nämnas i låten.
- Låten behöver vara till största delen på svenska, engelska eller en blandning av de

båda.
- Texten till låten behöver finnas tillgänglig utöver ljudspåret.

Ett av kriterierna är att låtarna ska innehålla något av orden samer, same, Sápmi eller samiska.
Detta för att sålla bort låtar som främst handlade om teman som vänskap, sorg eller kärlek
utan explicit koppling till det samiska. I sammanställningen av urvalskriterier valdes dock
kriterier om flera relevanta ord utifrån syftesformulering, som till exempel mellanförskap och
utanförskap, bort. Detta för att uppnå en bredd i urvalet och ge större utrymme för
mångtydighet i resultatet. Avgränsningarna och urvalskriterierna ledde till ett urval enligt
tabellen nedan

Tabell över vald empiri.

Maxida Märak Erk Kitok

Backa bak Brev från kolonien Inland empire

Matrix Norrland Sista utposten

Sirenerna Håll käft Nåjden

Till uppsatsen valdes låtar på olika samiska språk bort i urvalet av material. Dels begränsas
antalet eventuella lyssnare som förstår texten av att den är på samiska, även eventuella
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samiska lyssnare då inte alla samer behärskar samiska eller samma samiska. Dels begränsas
även uppsatsskrivarna av att inte heller behärska samiska och bedömningen gjordes att
översättningar medför både praktiska och etiska betänkligheter. Översättning medför risker att
tappa textens ursprungliga mening och betydelse. För vidare studier som inte är begränsade av
uppsatsförfattarnas brist på språkkunnande hade det varit intressant att göra det valet
annorlunda.

Tillförlitlighet
Tillförlitlighet, i kvalitativa studier framför allt, handlar om hur väl analysen är förankrad i
materialet (Kuckartz, 2014, s. 152). Kuckartz (2014, s. 151-152) föreslår att en använder sig
av begreppen trovärdighet, autenticitet och överförbarhet för att uppnå tillförlitlighet i
kvalitativa studier. Nedan diskuteras hur uppsatsen förhåller sig till dessa tre begrepp.

Trovärdighet innebär att resultatet för en studie ska bli detsamma om studien genomförs igen
(Guest, MacQueen & Namey, 2014, s. 9). Trovärdighet och autenticitet innebär också en
transparens i arbetet med noga redogörelser för tillvägagångssätt och metod (Kuckartz, 2014,
s. 154). Tematisk textanalys utgår helt från tolkningar av texten och olika personer gör olika
tolkningar. Temana finns alltså inte i texten (Braun & Clarke, 2019, s. 593).
Uppsatsförfattarnas förförståelse och erfarenheter skapar förutsättningarna för tematiseringen
och analysen. För att uppsatsen ska uppnå en högre trovärdighet har arbetet med analysen följt
en tydlig ordning enligt Braun och Clarkes sex steg till tematisk analys som har presenterats
under rubriken kvalitativ tematisk analys. Det initiala kodandet och tematiseringen gjorde vi
var för sig innan vi jämförde och sedan jämkade dessa med varandra. I metodavsnittet
redogörs det noggrant för uppsatsens avväganden och tillvägagångssätt så att läsaren kan följa
hur arbetet med uppsatsen har gått till.

Kuckartz (2014, s. 154) menar att kvalitativa studier inte kan använda samma metoder som
kvantitativa studier för att uppnå generaliserbarhet, eftersom urvalet är mindre eller färre.
Syftet med uppsatsen är inte att komma fram till en hög överförbarhet utan att bidra med en
tolkning av och diskussion utifrån empirin vad uppsatsens resultat skulle kunna innebära för
vissa människor, grupper av människor och för socialt arbete.

Etiska överväganden
Det största etiska övervägandet som har gjorts i uppsatsen handlar om ifall vi alls skulle
skriva om samiskhet som ämne. Braun och Clarke (2019, s. 593) menar att det är omöjligt att
hålla sig neutral i tolkning, en är färgad av sin förförståelse och referensram, även om det
finns tekniker för att göra en mer eller mindre neutral tolkning. Ingen av uppsatsförfattarna
har sedan tidigare en djupare kännedom om eller relation till samiskhet eller samisk rapmusik.
Både att ha egna erfarenheter och att sakna egna erfarenheter av ämnet påverkar vilken
tolkning som är möjlig att göra.
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Junka-Aikio (2016, s. 205-206) skriver i sin artikel Can the Sámi speak now? att de senaste
femtio åren har universitet varit viktiga forum för avkoloniserande praktiker och att ett
etik-politiskt mål för studier i socialt arbete har varit att försöka lyfta de röster som annars
marginaliseras och tystas. Hon menar dock att det är viktigt att förhålla sig kritisk till hur och
om sådana ojämlika top-down försök faktiskt lyckas ge en plattform till marginaliserade
röster eller om studierna genuint kommer marginaliserade grupper till nytta. Grundläggande
handlar det om på vilkas villkor studierna sker. I uppsatsen har vi i syftesformuleringen därför
inte intresserat oss för vad samisk identitet är utan snarare hur samisk identitet beskrivs och
hur texterna bidrar till ett aktivt identitetsskapande. Det är med ödmjukhet vi föreslår vår
tolkning av detta. Där vi har kunnat har vi låtit empirin influera våra val av såväl teori och
metod som att vi i uppsatsen genomgående använder det samiska namnet Sápmi i stället för
den svenska benämningen Lappland.

5. Analys och resultat
Nedan presenteras uppsatsens analys i de tre temana postkolonialism i nutid, återtagandet och
återskapandet av samiskhet samt gemenskap i utanförskap. Temana togs fram efter den
initiala kodningen och har sedan omformulerats flertalet gånger under analysens gång innan
de föll på plats i sin slutgiltiga form. Det första temat, postkolonialism i nutid, behandlar
beskrivningar av Sápmi och hur samisk historia, i relation till staten, tar plats i texterna. Det
andra temat, återtagandet och återskapandet av samiskhet, går in på hur samiskt
identitetsskapande sker i texterna. Det tredje och sista temat, gemenskap i utanförskap,
handlar om hur det kollektiva identitetsskapandet förhåller sig till processer av
utanförskapande och gemenskapande i texterna. Temana kan till viss del ses bygga på
varandra i ordningen förutsättning-skeende-resultat. Samtidigt kan temana, på ett annat sätt,
förstås som tre fristående perspektiv av ett kollektivt identitetsskapande.

I analysen tolkas de olika lagren i texterna och de olika temana presenteras separat i
respektive rubrik. Det finns en risk med att textraderna tas ur sitt sammanhang på det sättet,
eftersom texterna också behöver förstås i sin helhet. I uppsatsen har det därför försökts skapas
en spridning i vilka låtar som väljs och försökt visas på att de tre temana återfinns i flertalet av
låtarna. Hiphopen kommer till sin rätt i att kunna ge ett starkt budskap på kort tid och behöver
därför läsas i sin helhet. Det är i textens helhet, där komplexitet får samverka med enkelhet,
som hiphopen som media fyller sitt syfte. Analysen bygger på utvalda utdrag från empirin
som diskuteras utifrån teorin och kommenteras utifrån tidigare forskning. Citatet kommer
alltid före den tillhörande analysen och diskussionen.

Postkolonialism i nutid
Ett tema som utlästes ur texterna är beskrivningar av Sápmis historia och samisk historias
verkningar i nutid. Artisterna tar alla upp den postkoloniala historia som samer behöver
förhålla sig till. Temat är mångbottnat då artisterna tar upp det i olika utsträckning och på
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olika sätt men de alla sätter det i en nutida kontext för att visa upp efterspelet av
kolonialismen idag.

sorry Röbroskolan
ni lärde mig noll om kulturen,
noll våld, noll om institutet
nån lärare som skoja "De gillar supen"

- Brev från kolonien (Erk)

Erk inleder textraden med att identifiera vilka som är innehavare av narrativet. Röbroskolan är
den aktör som har undanhållit information genom att inte lära ut svenska statens och Sápmis
gemensamma historia. I fjärde meningen så är det nån lärare som fördomsfullt skämtar om
samers alkoholkonsumtion. I alla textraderna så är den som styr narrativet om samer alltså
representanter av en kommunal myndighet i form av Röbroskolan och nån lärare. Relationen
mellan staten och samer tas fasta på genom att skolan och lärare inte lär ut samisk historia och
kultur. Exempelvis så pekar Erk på att det inte lärts ut om institutet som syftar på statens
rasbiologiska institut som upprättades i Uppsala under 1920-talet. Där definierades samer som
en annan ras och ansågs vara lägre stående (Se Samiskt informationscentrum, u.å.b). Det är
alltså ett statligt förtryck som sedan staten väljer att undanhålla enligt Erk. Han tar även upp
att en lärare skojar om hur samer gillar supen för att poängtera att den information som når
eleverna om samisk kultur är fördomar kring deras alkoholkonsumtion. Relationen mellan
stat, samer och Sápmi får här ses som ansträngd då den koloniala historien antas undanhållas i
nutid.

så dom förbjöd vår jojk
men dom tystar aldrig ner oss

- Nåjden (Kitok)

Kitok refererar tillbaka till 1600-talet när jojk förbjöds och var straffbart. Det var främst den
svenska kyrkan som drev tesen att jojk, som är traditionell samisk musik, var samisk
trollkonst och djävulens verk (Se Stoor, 2021, s. 711-714). Oavsett om det är svenska kyrkan,
staten eller båda som benämns av Kitok som dom så görs det en differentiering mellan dom
och oss där den förstnämnda utgörs av majoritetssamhället utav något slag. Dom har
misslyckats med sitt försök att tysta ner oss då jojken fortfarande lever kvar idag och på
många sätt har populariserats. Det här går att förstå som en andrefiering, ett skapande av vi
och dom med Arbouz (2012, s. 39) förståelse av andrefiering. Historien mellan samer och
staten tas återigen upp för att placeras i en nutida kontext där en kamp eller en konflikt mellan
två parter synliggörs.

skallar samma måttband, stryper åt som när de bruka' mäta ut den
de kallar oss för kort, annan sort, savages

- Sirenerna (Maxida Märak)
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Statens historia av att försöka bevisa samer som en annan ras tas upp i ovanstående textrad
där det refereras till de skallmätningar som utfördes av rasbiologiska institutet. Det görs även
här skillnad på de och oss där det första de är en referens till en statlig myndighet. Den andra
raden behandlar fördomar och rasifiering av samer där benämningen av de snarare syftar på
majoritetssamhället i skenet av en statlig påverkan. De fördomar som finns om samer i form
av kort, annan sort, savages existerar i samhället på grund av den historieskrivning som staten
har haft makt över. Det kollektiva minnet samspelar med det nutida efterspelet av
kolonialiseringen.

lika aktuellt nu som förut, talat ut, skjuten, besluten fattas ovanför våra huven
- Sirenerna (Maxida Märak)

Den koloniala historien är fortsatt aktuell. I låten Sirenerna så menar Maxida Märak på att
besluten fattas ovanför våra huven. Hon menar på samer inte har den politiska makten att
påverka beslut som angår dem som grupp. Det görs även en koppling till historien där hon
sjunger lika aktuellt nu som förut då det är samma typ av förtryck som sker i nutid gentemot
samer som det varit historiskt.

Temat som har exemplifierats med ovanstående textrader är postkolonialism i nutid.
Artisterna tar ofta upp den postkoloniala historien av förtryck som samer delar för att sedan
använda den som en referenspunkt för dagens situation för samer. Det görs distinktioner
mellan majoritetssamhället och samer som minoritet för att visa upp hur det fortfarande lever
kvar ett förtryck och en marginalisering av samer i dagens Sverige.

Återtagandet och återskapandet av samiskhet
Temat återtagandet och återskapandet av samiskhet syftar till de passager i texterna som lyfter
fram en samisk identitet, ofta utifrån ett narrativ av att identitetsskapande behöver tas tillbaka
av någon annan eller att identiteten behöver nyskapas eftersom den har förlorats.

det här är Noajdde, Sáráhkká, BOOM BOOM
från en trumma
smeker skinnet med handen
gör dom gapande till stumma
får vargarna att yla, gör dom vildaste till lugna
som en spökdansfeeling
rör sig sakta mellan tunnlarna

- Matrix (Maxida Märak)

Berättelsen om textjaget i Matrix befinner sig i en traditionellt samisk kontext, med samiska
gudinnor, en skinntrumma och en närhet till naturen. Raggats (2006, s. 32) förståelse av
identitetsskapandet som en skärningspunkt för narrativ blir behjälplig för att förstå hur
skapandet av samisk identitet sker i citatet. Raggat (2006, s. 16-17, 32) menar att
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identitetsskapande sker som i en konversation av berättelser om sig själv eller om en grupp,
vilket är det Maxida Märak gör i Matrix när hon skriver en berättelse om samiskhet.

när trumman slår
når jag hypnos
dom brände mig på bål
men jag har återuppstått
pånyttfödd nåjd
schaman i kolt

- Nåjden (Kitok)

På ett liknande sätt skapar Kitok en berättelse om samiskhet i Nåjden. Här anspelas det än
tydligare på hur skapandet av narrativet ses som ett återtagande av ett liv som har bestulits i
raderna dom brände mig på bål och men jag har återuppstått. Att delta i skapandet av
identitetsnarrativet kan utifrån begreppen resistance identity och project identity förstås som
ett aktivt val i att återta makten över ett kollektivt identitetsskapande. Castells (2000, s. 425)
menar att olika identiteter vinner legitimitet genom att fästa sig i sociala strukturer; i natur,
historia, geografi och kultur. Med textraderna pånyttfödd nåjd och schaman i kolt kan Kitok
här ses göra den kopplingen i ett identitetsskapande med samisk kultur och samiska
traditioner.

ej släppt det släppet som vi bandat
de samlade texter växte och väckte vår genre

- Brev från kolonien (Erk)

Erk menar på ett skapande av en plattform för samisk hiphop. I låten Brev från kolonien så
insinuerar Erk att skivbolagen inte har velat producera den musik som han står för och därför
inte släppt in honom i den svenska musikkulturen. Ej släppt det släppet som vi bandat lyder
textraden och pekar på samisk hiphop som underground där den inte är kommersiell. Vidare
belyser Erk att de skapar sig en egen plattform genom att fortsätta producera sin egen musik
och att den vuxit i takt med att folk upptäckt den. På liknande sätt som Söderman (2021, s.
43-59) menar på att teatergruppen som består utav invandrare som saknar uppehållstillstånd
skapar sig en plattform för att porträttera sina upplevelser så skapar sig Erk en plattform
genom att berätta sin historia genom texter och musik som når ut till kollektivet. Det går även
i linje med vad Hagström Yamamoto (2010, s. 20-21) skriver om kollektivt minne.
Plattformen, som hiphopscenen utgör, används som en kanal för att nåt ut till kollektivet.
Genom att nå ut till det större kollektivet så kan det skapas gemensamma minnen.

nu tar vi fjällen in till klubben
vi tar vinden in till dj-båset
rör oss över golvet
vi tar över hela flåset

- Matrix (Maxida Märak)
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I låten Matrix så visas det upp hur samisk hiphop har gjort sig ett namn inom det svenska
musiklandskapet. Maxida Märak uttrycker nu tar vi fjällen in till klubben vi tar vinden in till
dj-båset som anspelar på att den plattform som skapats används för att ta sig in i det större
sociala rummet. Med socialt rum menar Hagström Yamamoto (2010, s. 16, 20) ett
sammanhang som delar en sociala uppfattning om att vara ett sammanhang, som delar vissa
sociala koder. Här skulle ett sådant socialt rum alltså kunna vara det svenska musiklandskapet
eller den svenska hiphop-scenen. Den samiska hiphopen är så pass stor och allmänt
vedertagen att den spelas inne på klubbar vilket visar på den plats som samisk hiphop har i det
större kollektivet. Oavsett om det är en bekräftelse eller ett försök till en metamorfos från
underground till kommersiell hiphop, så är det ett sätt att fastställa samisk kultur i det svenska
samhället. Det här går att likna vid vad Kirmayer et al. (2011, s. 89) skriver om etniska
gruppers resiliens och motståndskraft gentemot majoritetssamhället, att kräva en plats är
resilierande.

Genom texterna så blir det tydligt att samisk hiphop återtar sig rätten att styra över samiskt
identitetsskapande. Maxida Märak berättar sin historia som same för att styra narrativet av sin
identitet, på ett liknande sätt som Raggat (2006, s. 19) beskriver narrativ, och sprider sedan
historien via den plattform som hiphopen står för i det stora kollektivet.

det här är underground jojk som från ingenstans
psykadeliskt ostabilt, får ditt psyke ur balans
tar sig in i märgen
sätter dig i trans
urfolksvrål
som du inte visste fanns

- Matrix (Maxida Märak)

Maxida Märak använder i ovanstående textrader den aktivistiska ton som rapmusik ofta har.
Hon börjar med att i första raden klargöra hur hon rappar i egenskap av same när hon
beskriver hur det här är underground jojk. Jojk är traditionell samisk musik och underground
är en benämning på hiphop som ligger utanför det kommersiella. Maxida Märak fastställer
alltså både sin identitet som same och underground hiphop-artist i den första meningen för att
sedan gå vidare i en attackerande och aktivistisk ton. Med får ditt psyke ur balans tar sig in i
märgen insinueras det ett övertagande av hiphopen från Maxida Märak. Även fast hennes
identitet som same och hiphopartist är undangömt så tar hon utrymmet för att skapa en
plattform och tvingar i tar sig in i märgen sätter dig i trans lyssnarna att höra hennes narrativ.
Det här går i linje med vad Hagström Yamamoto (2010, s. 20-21) skriver om det kollektiva
minnet. Genom att en grupp tar plats i det sociala rummet så stärks och befästs gruppens
position i samhället. Hagström Yamamoto (2010, s. 20-21) menar på att det kollektiva minnet
ständigt produceras och reproduceras i det sociala rummet, så Maxida Märaks sätt att ta
utrymme i hiphopen med sin samiska identitet gör att samisk status befästs och skapas i det
kollektiva minnet.
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ingen skam, ställ mig i cyphern
alright then, giitu, biro, helfa och máistte

- Brev från kolonien (Erk)

Ingen skam, ställ mig i cyphern visar även det på ett återtagande av det samiska
identitetsnarrativet, av samer. Att ställa sig i cyphern innebär här att ta den plattform som är
hiphop-scenen. Att berätta sin historia görs sedan stolt, utan skam, i alright then, giitu, biro
helfta och máistte, om en förstår det samiska språket som en viktig del av det samiska
identitetsnarrativet. Att använda språk på detta sätt kan också ses som ett gränsskapande, att
identifiera sig med textraden är lättare om en behärskar samiska.

Temat som påvisats under denna rubrik är återtagande och återskapandet av samiskhet.
Återtagandet och återskapandet av samiskhet poängteras här genom narrativt
identitetsskapande, skapandet av en plattform och aktivism. De tre sammanfattar den resiliens
som låttexterna framhäver. Genom ett återtagande av narrativet så kan samer själva berätta sin
samiska historia på den nya plattformen. Det här görs i en aktivistisk tongång där
återskapandet sker genom att samiskhet tvingar sig in i det sociala rummet för att bli en del av
det kollektiva minnet.

Gemenskap i utanförskap
Återkommande i texterna är upplevelser av utanförskap och att samer och Sápmi blir
åsidosatta eller marginaliserade. Flertalet av texterna beskriver samtidigt hur just de
upplevelserna också konstituerar en gemenskap. På ett sätt används alltså de påstått
gemensamma erfarenheterna av utanförskap för att skapa en gemenskap inom minoriteten.
Därför kallas sammandraget av de två delarna i temat för gemenskap i utanförskap.

120 mil, vägskick alltid andrahand
visst pratar alla samma norrländska

- Brev från kolonien (Erk)

men om man är född i Jokkmokk
så ligger världen långt bort

- Sista utposten (Kitok)

I texterna finns flertalet exempel på beskrivningar av ett samiskt utanförskap och
marginalisering. I Brev från kolonien beskrivs till exempel hur vägnätet inte har prioriterats i
Sápmi och Norrland. Vägnätet är inte utvecklat utifrån ytan det ska täcka och väglaget är
andrahand. I Sista utposten målas en bild av Jokkmokk upp som isolerat och att invånare i
Jokkmokk har långt till världen. Detta är inte helt olikt de samiska upplevelserna av
utanförskap som beskrivs i avsnittet tidigare forskning, bland annat i Åhrén (2008) och
Nystad et al. (2017).

ormar väser först, biter sen
den som inte hittar motgift hamnar sist i prioriteringen
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och du kan grina, de flinar, uppviglar, hetsar fram krig
- Sirenerna (Maxida Märak)

I Sirenerna skapas ett vi och de. Vi som hamnar sist i prioriteringen, och de som flinande
upprätthåller och skapar konflikten. Denna uppdelning kan förstås utifrån Yuval-Davies
(2010, s. 266-267) som ett kollektivt identitetsskapande utifrån ett narrativ av norra Sverige
och Sápmi som marginaliserat och utanför majoritets-Sverige. Det kollektiva
identitetsnarrativen baseras på upplevelser av exkludering och inkludering. Vidare menar
dock Yuval-Davies (2010, s. 272-273) att förstå vi och de som en satt dikotomi som inte
utmanas eller förändras är en förenkling om en vill förstå identitetsskapandets processer. En
sådan utmaning av dikotomin är mellanförskap som exemplifieras i citaten nedan.

för mycket rock för hiphop
för mycket hiphop för rock
för norrland för stan och tvärtom, men se hur långt jag nått

- Inland Empire (Kitok)

hon var en samisk terrorist
eller var hon mexican
var det fjällen eller stan

- Backa bak (Maxida Märak)

I Inland Empire och Backa bak beskrivs ett identitetsmässigt mellanförskap. I Inland empire
påstås jaget vara för mycket Norrland för stan och för mycket stan för Norrland och befinner
sig därmed i ett ingenmansland mellan Norrland och stan. Textjaget upplever en
dubbelexkludering i att både exkluderas från Norrland och från stan. I Backa bak undrar de
imaginära andra om det är fjällen eller stan som gäller för jaget, med ett underförstått krav på
att jaget behöver välja endera. Arbouz (2012, s. 39) menar att mellanförskap bildar en
öppning för att bryta vi/dom-dikotomin. Just denna öppning är det som sker i båda texterna,
där text-jaget inte ställer upp på den svartvita uppdelningen av Norrland och stan respektive
fjällen och stan. Underförstått är att en kan höra hemma både i Norrland/fjällen och stan och
att dessa inte heller är en dikotomi, det finns städer även i Norrland och i fjällen.
Mellanförskap tolkas oftast som en mer individuell än en kollektiv upplevelse. I texterna
återfinns även beskrivningar av samiskhet med en mer kollektiv inriktning som i följande
citat.

men de säger vinden vänder sen
vi kommer tillbaka
folket här ska resa sig
vi reser oss
osasr kampen ändå hit
så allt slit
det var värt att komma dit
gjorde Sápmi till normen
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sätter Sverige I panik
- Matrix (Maxida Märak)

I Matrix beskrivs hur samer ska återta Sápmi från majoritetssamhället och Sverige och åter
gör det samiska till normen i Sápmi. Ett samiskt vi skapas i relation till icke-samer och en
samisk gemenskap byggs upp. Här bygger tillhörigheten på platsen, folket här. Med Castells
(2010, s. 421) begrepp resistance identity kan detta förstås som en del av ett
identitetsskapande, där tillhörigheten bygger på en gemensam tro på att aktivt motstånd för att
bevara identiteten behövs, i detta fall gentemot Sverige. Att göra Sápmi till normen antas sätta
Sverige i panik.

är Norrland dött, vars fan är jag?
tyck fan Norrland idag låt ganska bra
halva jag ginger, Erkman, originalet som samer och aboriginer

- Norrland (Erk)

I texten till Norrland görs en koppling mellan samer och aboriginer. De beskrivs som
originalet utifrån att de båda utgör ursprungsbefolkning, i Norge, Sverige, Finland, Ryssland
respektive Australien. Enligt Yuval-Davies (2010, s. 266) är tillhörighet både inkluderande
och exkluderande med ett behov av gränsdragningar. En upplevelse av tillhörighet till en
större transnationell grupp kan skymtas här, där en gräns dras mellan ursprungsbefolkning och
icke-ursprungsbefolkning vilket kan förstås som ett aktivt gemenskapande mellan olika
ursprungsbefolkningar.

som lappungar och betongbarn står vi inför samma val
- Inland empire (Kitok)

I Inland empire görs en koppling mellan samiska barn och barn i Sveriges förorter. Som i
exemplet ovan sker ett gemenskapande, men här mellan två marginaliserade grupper i en
svensk kontext. Det accentueras av att orden lappungar och betongbarn, två ord som har
använts som skällsord för samiska barn respektive barn uppvuxna i miljonprogrammen,
används.

Båda dessa kan ses som gemenskapande utanför en samisk kontext. Där gemenskapen i
Norrland baseras på status som ursprungsbefolkning och i Inland empire på liknande
upplevelser av utanförskap. Yuval-Davies (2010, s. 267) beskriver dessa skapade
gemenskaper utifrån begreppet kollektiva identitetsnarrativ. Yuval-Davies (2010, s. 267-268)
beskriver hur kollektiva identiteter skapas utifrån sociala positioner och normativa värden.
Med sociala positioner menas positioneringen av grupperingar i en social hierarki och med
normativa värden menas de normer och gemensamma förståelser som råder i en gruppering.
Det är en förenkling att fästa sig vid endast en social kategori som en person tillhör och tro att
den konstituerar den personens sociala position eller identitet (Yuval-Davies, 2010, s. 268).
Att separera sociala positioner och personers identifierande med sociala grupper möjliggör en
analys av avgöranden inom identitetsskapandet. I empirin exemplifieras detta här med att
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kollektivt samiskt identitetsskapande kan röra sig även utanför Sápmi och inte endast basera
sig på en gemensam samiskhet.

crewet släpper nåt så delar vi
rätt så ofta genereras vinst för våra artister delar vi
ni kanske borde dela med
dela vår idé så öppnar vi vår scen och delar den med er

- Brev från kolonien (Erk)

I låtarna Matrix, Sirenerna, Brev från kolonien, Norrland och Nåjden finns det ett vi som
förstås som samer och/eller personer som bor i Sápmi. I Brev från kolonien föreslås det ett
slut på den dubbla exkluderingen mellan Sápmi och Sverige och en önskan om dubbel
inkludering och att kunna dela scen framförs. Det är dock tydligt att det är Sverige som först
behöver börja inkludera Sápmi för att text-viet ska kunna ställa upp på det.

(Gävle till Karesuando)
(Gävle till Karesuando)
för Eric Rewind började det i Storuman

- Brev från kolonien (Erk)

Skapandet av ett kollektiv, ett samiskt sammanhang, ses i flertalet av texterna även i
referenser till det norrländska och det samiska. Till exempel refereras det till städer i Sápmi i
Brev från kolonien, Norrland, Håll käft, Inland empire och Sista utposten och till den samiska
gudavärlden i Nåjden och Matrix. Synliggörande och framhävandet av en gemensam
referensram skulle också kunna förstås som en del av ett identitetsskapande utifrån Castells
(2010, s. 422-423) project identity som innebär ett medvetet sätt att skapa identitet för att
uppnå en förändring i samhället, i detta fall för att motverka den upplevda marginaliseringen
och exkluderingen av Sápmi och samiskhet.

6. Avslutande diskussion
I den avslutande diskussionen förs först en diskussion kring resultatet i relation till syftet och
frågeställningarna. Därefter följer först en reflektion över hur resultat förhåller sig till den
tidigare forskningen och sedan till teorin. Efter det diskuteras den valda metoden och dess
begränsningar. Sist följer en reflektion över vilka slutsatser som kan dras och vidare
forskningsmöjligheter.

Syftet, frågeställningarna och resultatet
Uppsatsens syfte var att undersöka hur samiska identiteter beskrivs och görs i relation till
majoritetssamhället i samiska raptexter. Vi var intresserade av på vilket sätt en kan förstå
samiska raptexter som ett identitetsskapande medie och forum. I analysen har det genom
respektive tema redogjorts för hur samisk historia idag påverkar samiskt identitetsskapande
och hur detta syns i låttexterna, för hur det kollektiva identitetsskapande sker i texterna samt
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för hur utanförskap kan verka gemenskapande i att det lägger en grund för gemensamma
upplevelser.

Under rubriken postkolonialism i nutid så såg vi hur raptexterna genomgående ger utrymme åt
sin tolkning av den samiska historien i Sverige. När vi kodade materialet så hittade vi olika
koder som innefattade en historisk koppling som samtidigt insinuerade försök till samiskt
identitetsskapande. Artisterna gav intrycket av att historien är viktig för dem som samer och
att den måste synliggöras fast från ett annat perspektiv än det från staten. De menar på att det
är staten som innehar makten över narrativet och berättelsen om deras historia och att den
verkliga upplevelsen av postkolonialism då undangöms. Genom att historien undangöms så
uppfattar vi det som att artisterna menar på att samer som grupp blir underminerade i att de
inte har en gemensam historia av marginalisering. Det här besvarar delvis vår frågeställning
som lyder Hur beskrivs samisk identitet i relation till den svenska staten i låttexterna? då
statens historia av marginalisering av samer blir central i beskrivningar av myndigheter och
dylikt.

I samband med att vi i texterna såg en kritisk inställning till att staten har styrt narrativet över
samisk historia så uppfattade vi även ett försök till att återta narrativen och rätten att styra
över den samiska identiteten. Artisterna använder sig återupprepande av samiska referenser
där de visar upp både samiska ord och företeelser genom att ge dem kontext. Vi såg detta som
ett sätt att dels skapa en gemenskap i samiskheten, dels som ett sätt att få berätta om sin kultur
för resterande Sverige. Parallellt med övertagandet av narrativet så fördes det ett resonemang i
låtarna kring huruvida samers samiska identitet var förenlig med deras identitet i övrigt. Vi
såg hur artisterna berättade om upplevelser av utanförskap och mellanförskap. Angående
mellanförskap beskrevs det som att ett val mellan samiskhet och svenskhet har blivit påtvingat
dem utav majoritetssamhället. Texterna försöker att ta avstånd från det valet och i stället sluta
samman samer och Sápmi i berättandet om samiskhet. Det här ger svar på våra två
frågeställningar Vilken roll spelar upplevelser av utanförskap och/eller mellanförskap i
låttexterna? och På vilka sätt uttrycks samiskt identitetsskapande i låttexterna?. Både
utanförskap och mellanförskap tar plats i texterna men gör det genom att texterna uttrycker en
frustration över majoritetssamhällets krav på att välja mellan olika identiteter. Det hör ihop
med uttryck för identitetsskapande då textjagen i låtarna tar över skapandet själva i stället för
att följa de ramarna som övriga samhället sätter för ett identitetsskapande.

En övergripande observation som gjordes var de uttryck för resiliens som vi fann i texterna. I
låtarna finns återkommande exempel på hur samer som grupp skapar ett motstånd för att
bibehålla och stärka sin position som grupp i samhället. Exempelvis så vittnar låtarna om
skapandet av en plattform för att kunna nå ut till det större kollektivet. Plattformen används
sedan till att berätta om samiskhet och därigenom återta narrativet. Det här ser vi som ett
tecken på resiliens då samer skapar sig en egen kanal att uttrycka sig i stället för att det enbart
är majoritetssamhället som styr över uppfattningen av samiskhet. Det resilierande ligger
främst i de aktiva åtgärder som kan göras för att påverka berättandet om samiskhet. Vi
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uppfattar samisk hiphop i stort som ett aktivt återtagande i stället för att passivt se på medans
samiskhet glöms eller feltolkas.

På samma sätt ser vi samisk hiphop som ett försök till en modernisering av samiskhet.
Historiskt har uppfattningen om vad samiskhet innebär varit nära kopplat till traditionella
syner på samisk identitet och identitetsmarkörer som exempelvis närhet till naturen eller yrket
renskötare. Att kunna ta fasta på sin identitet som same genom att skriva musik eller lyssna på
samisk musik är ett sätt att göra det mer tillgängligt för samer att identifiera sig med sin
samiska identitet. Vi ser alltså samisk hiphop som ett progressivt sätt att bredda samiskt
identitetsskapande. Med detta ser vi alltså frågeställningen Vilken roll spelar samisk resiliens i
låttexterna? som besvarad.

Reflektion över resultat i förhållande till tidigare forskning
Avsnittet tidigare forskning delades in i de tre rubrikerna samiskhet och svenskhet, samiska
identiteter samt aktivism och hiphop. Rubrikerna används som en disposition för följande
avsnitt där den tidigare forskningen reflekteras över i förhållande till resultat i kronologisk
ordning.

Rubriken samiskhet och svenskhet visade på flera studier som ser att statliga definitioner av
samiskhet har en stor inverkan på vad som anses var samiskhet. Exempelvis så tar artikeln Er
ikke blodet mitt bra nok? Om etniske konstruksjoner og identitetsforvaltning i Sápmi
(Bjørklund, 2016, s. 8) upp norska samers upplevelse av att behöva uppfylla de juridiska krav
som den norska staten satt för att kunna definieras som same av staten. Bjørklund menar att
den norska statens definitionskriterier har stor inverkan på diskussionen idag kring vad
samiskhet är och inte, alltså vem som är same och inte. Artikeln menar att konflikten över
narrativet mellan staten och samer är ett resultat av postkolonialismen. Nilsson (2020, s.
292-294) kommer fram till ett liknande resultat i sin artikel där slutsatsen är att den svenska
staten underminerar samers utrymme att själva bestämma över vad som är samiskhet. Den här
uppsatsen bekräftar att den upplevelsen uttrycks i låttexterna. Resultatet visar på hur
låttexterna tar upp stat ur ett postkolonialt perspektiv där det återkommande visas upp hur
staten förtryckt samer samt att den åtagit sig rätten att styra över vad samiskhet innebär.
Vidare så visar uppsatsen hur låttexterna menar på ett aktivt återtagande av narrativet för
samiskhet.

Under rubriken samiska identiteter så visas det upp tidigare forskning som menar på hur
samer kan uppleva att deras samiska identitet inte är förenlig med sin övriga identitet. Gaski
(2008, s. 233-235) visar på att skapandet av samisk identitet influeras av det dikotoma
förhållningssättet för same och icke-same som majoritetssamhälle målar upp. Åhrén (2008, s.
179-186) ser i sin avhandling hur flera samer kämpar med en inre konflikt av att behöva välja
mellan sin samiska identitet och övriga identitet. Resultatet i vår studie visar upp hur
låttexterna tar upp upplevelser av utanförskap och mellanförskap i samband med val mellan
en samisk identitet och övriga delar av en sammansatt identitet. Låtarna menar även att det
valet, till viss del, är påtvingat dem av övriga majoritetssamhället. Resultatet ser även att
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låtarna avsäger sig det påtvingade valet och menar på att det är möjligt att inneha en samisk
identitet samtidigt som sin övriga identitet.

Det visas även på att samiska traditioner är viktigt för ett samiskt identitetsskapande och då
främst det samiska språket. Både Nystad et al. (2017, s. 8-11) och Berg-Nordlie (2021, s.
18-20) kommer fram till slutsatser om att det samiska språket anses vara centralt för samisk
identitet. Berg-Nordlie (2021, s. 18-20) visar på att olika samiska traditioner är viktiga för
upplevelsen av samisk identitet. Vår uppsats instämmer delvis i den bilden då låttexterna
använder sig av ord på samiska ett flertal gånger och ständigt gör referenser till samisk kultur.
Resultatet går dock inte nödvändigtvis helt i linje med den tidigare forskningen då texterna är
öppna för tolkning av lyssnaren. Det går däremot att se hur texterna förknippar samiskt språk
och samisk kultur till samiskhet.

Under rubriken aktivism och hiphop så presenteras studier som visar hur hiphop kan användas
som en plattform för aktivism, kollektiv identitetsskapande samt individuellt
identitetsskapande (Clay, 2012). Den här uppsatsens resultat bekräftar bilden av hiphop som
ett medium för marginaliserade grupper att uttrycka sig. Dels så ansåg vi att det i texterna
uttrycktes ett skapande av en plattform för att kunna dela sin upplevelse av samiskhet genom
hiphop. Dels så såg vi även skapande av kollektivt minne som ett kollektivt och individuellt
identitetsskapande. Resultatet visar även på en resilierande kraft inom samisk hiphop där
låttexterna använder hiphopen för att aktivt återta narrativet för samiskt identitetsskapande.

Reflektion över resultat i förhållande till teori
I uppsatsen har olika teoretiska begrepp kopplade till identitet använts för att se hur samiskt
identitetsskapande beskrivs, hanteras och görs i samiska raptexter. Det finns inte en enskild
teori om hur en ska förstå identitet. I uppsatsen har vi framför allt utgått ifrån Yuval-Davies
(2010, s. 267-269) tankar om hur en kan teoretisera identitet och förstå begreppet som ett
ständigt återberättande av ett narrativ om sig själv och andra, till sig själv och till andra. Vi har
funnit att förståelsen av identitetsskapande som ett narrativ har varit en tacksam förståelse i
relation till empirin som i form av låttexter går ut på att berätta olika berättelser.

För ytterligare ingångar till identitet och identitetsskapande har vi använt oss av Castells
(2010, s. 6-10) begrepp resistance identity och project identity för att specifikt se hur
identitetsskapandet i låttexterna dels sker som ett individuellt motstånd mot marginalisering
och osynliggörande av samiskhet, dels som ett aktivt kollektivt identitetsskapande med ett
politiskt syfte. Begreppet mellanförskap (Arbouz, 2012) har använts för att tolka och förstå
exempel på konflikter i identitetsskapande i empirin. Vi har även använt oss av begreppen
resiliens (Kirmayer et al., 2011) och kollektivt minne (Hagström Yamamoto, 2010, s. 20-21)
för att se hur identitetsskapandet i sig kan verka stärkande för gruppen samer både på
individnivå och gruppnivå.

Vid första anblick kan uppsatsens teori verka aningen spretig, med flera olika teoretiska
begrepp som alla anknyter till teori om identitet på lite olika sätt. Sammantaget tror vi dock att
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det teoretiska ramverket vi har använt oss av har gett flera olika ingångar till att uppfylla
uppsatsens syfte och redogöra för uppsatsens resultat på ett ändamålsenligt sätt. Det vi har
funnit är att samiskt identitetsskapande i samiska raptexter är mångfacetterat och vi tror att ett
brett teoretiskt ramverk kring identitet har tjänat uppsatsen väl. I uppsatsen har de teoretiska
begreppen valts ut utifrån empirin och den initiala kodningen av densamma, med ett annat
urval av teoretiska begrepp hade andra analyser kunnat göras eller kunnat få ta större plats.

Metoddiskussion
I att välja en textanalys över en intervjustudie begränsades uppsatsen på det sätt att personers
erfarenheter och upplevelser inte kunde studeras. Med en intervjustudie skulle en kunna tänka
sig att undersöka hur lyssnare uppfattar samisk hiphop i relation till sitt eget
identitetsskapande. En intervjustudie i ämnet hade också kunnat tänkas intressera sig för hur
artisterna uppfattar identitetsskapande i sina egna texter. Uppsatsen begränsas även av urvalet.
Nio låttexter gav ett underlag nog för en initial analys av identitetsskapande i samiska
raptexter, men med ett större underlag hade säkerligen även andra teman än de som tas fasta
på i uppsatsen kunnat utkristalliseras.

Angående tematisk textanalys menar Braun och Clarke (2006, s. 97) att analysmetodens stora
behållning är dess flexibilitet och att den möjliggör en mer förutsättningslös analys där
empirin får tala för sig själv vilket möjliggör mer oväntade insikter och slutsatser. Med en
tematisk textanalys kan en även analysera ett mer omfattande set av texter, detta kan dock
både vara en fördel och en nackdel. En riskerar samtidigt att förlora varje enskild texts helhet
när en gör om flera texter till en helhet (Braun & Clarke, 2006, s. 97). Till skillnad från andra
analysmetoder, som diskursanalys och narrativ analys, innehar tematisk textanalys inte heller
förmågan att användas för att analysera språket och dess mening i sig, eftersom en snarare
fokuserar på de tematiserade passagerna av text som enheter (Braun & Clarke, 2006, s. 97).

Slutsatser och vidare forskning
Uppsatsens slutsats är framför allt att samiskt identitetsskapande på olika sätt tar ett stort
utrymme i de samiska raptexter vi har analyserat. Dessutom ser vi musiken i sig självt som ett
aktivt identitetsskapande. Identitetsskapandet sker i en kontext av postkolonialism i Sápmi,
genomgående förhåller sig identitetsskapandet i texterna till marginalisering, utanförskap och
en oäven relation till majoritetssamhället och staten. Vidare konstaterar vi i uppsatsen att
samisk hiphop uppvisar resilierande egenskaper på ett flertal sätt.

I texterna så har postkolonialism i Sápmi tagit plats och ofta i samband med statlig påverkan.
Socialt arbete utgår, i stort, från offentlig sektor och arbetet är i bred utsträckning centralstyrt.
För att arbetet ska fungera så bra som möjligt så krävs det en tillit från de personer som
befinner sig i en socialt utsatt situation. Dels för att uppsöka stöd, dels för att sedan vara
mottaglig för det stöd som erbjuds. Det går att konstatera att samisk relation till svensk stat
beskrivs som ansträngd i texterna då det både påvisas en historisk samt nutida marginalisering
av samer. Sundvall et al. (2012, s. 41) beskriver hur samer upplever en okunskap från
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regionen kring samiska traditioner och samisk kultur. Rapporten visar till viss del på en
upplevelse av osynliggörande och det här ser vi som en risk för tilliten till det sociala arbetet.
I förlängningen så anser vi att uppsatsen bidrar till en ökad förståelse av samiskhet, samiskt
identitetsskapande och samers sociala villkor i Sverige.

I uppsatsen har vi intresserat oss för hur en grupps sociala villkor kommer till uttryck i vår
empiri. Som Yuval-Davies (2010, s. 267) beskriver det så är syftet med identitet att skapa en
individuell och kollektiv upplevelse av ordning och mening. En stark identitet kan verka
resilierande i sammanhanget, vilket kan vara av stor vikt för personer som tillhör en minoritet.
Som Kirmayer et al. (2011, s. 89) beskriver det är dessutom kollektiv identitet, att tillhöra en
viss grupp eller sammanhang, också en grund för att bedriva politisk påverkan och
opinionsarbete för att kräva rättigheter eller förändring. Dels stärker organisering både
kollektiv och individuell agens och en grupps möjlighet till påverkan, dels är det åt grupper
som politiska rättigheter vinns. Samer ökar alltså sina möjligheter till politisk påverkan genom
kollektivt identitetsskapande och det är även på kollektiv nivå som ett organiserat
rättighetsarbete kan ske.

Vi ser flera olika möjligheter till vidare forskning. Till exempel skulle mellanförskap som
begrepp behöva utforskas mer och utifrån fler perspektiv. Mellanförskap är starkt
sammankopplat till migrationsprocesser men vi menar att det skulle kunna vara ett användbart
begrepp i fler identitetsrelaterade processer. I uppsatsen har vi inte använt begreppet på ett
helt ortodoxt vis. Likheter mellan upplevelserna finns men så gör även skillnaderna beroende
på om mellanförskapet har sin grund i migration eller i kolonialisering av urfolk. Ytterligare
begrepp skulle möjligtvis kunna nyansera bilden så att en inte riskerar att olika gruppers
upplevelse av mellanförskap uppfattas som homogen.

Ett annat uppslag till vidare forskning är att utföra fler liknande studier kring hiphop, men
utifrån andra sociala grupper. Vi anser att hiphop som empiri är ändamålsenligt för att
utforska upplevelser av sociala villkor. Den samiska hiphopen är en relativt ny företeelse och
på samma sätt som samisk hiphop har blivit ett sätt att uttrycka samiska sociala villkor så tror
vi att andra marginaliserade grupper kan hitta in i hiphopen. Socialt arbete bör därför ständigt
uppdateras kring vilka grupper som använder sig av hiphop för att uttrycka olika upplevelser
av social exkludering i någon mening.

Avslutningsvis så är vår uppsats begränsad av våra tolkningar, för vidare forskning hade
intervjustudier med både låtskrivare och lyssnare kunnat fördjupa ämnet. Att tillföra samiska
röster mer explicit kan inget annat än att berika ämnet.
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Bilagor

Materiallista
Artist Låttitlar År Ansvarig utgivare

Maxida Märak
Maxida Märak
Maxida Märak med
Yei Gonzales

Matrix
Backa bak
Sirenerna

2015
2016
2022

Maxida Märak
Universal Music AB
Snafu Records

Erk med Imchibeat
Erk
Erk med Academics

Norrland
Håll käft
Brev från kolonien

2016
2016
2018

RandomBastards, Storspoven AB
East FM
RandomBastards, Storspoven AB

Kitok
Kitok
Kitok

Sista utposten
Inland Empire
Nåjden

2015
2019
2019

Universal Music AB
Despotz Records AB
Despotz Records AB

Kodschema med tematisering
Gemenskap i utanförskap Postkolonialism i nutid Återtagandet och

återskapandet av samiskhet

exotifiering av Sápmi
“ingen bryr sig om Sápmi”
majoritetssamhället
trakasserier
utanförskap
svenskhet/söderhet
mellanförskap
kollektiv
brobyggande
gemenskapande
hemskapande

exploatering
fördomar
informationsundanhållning
kolonisering
nedtystande
osynliggörande
EU
företag
kommunen
regionen
staten

förändring
hot
konflikt
laglöshet
våld
samisk referens
synliggörande
kollektivt minne
reclaimande
resiliens
distansskapande
beskyddande
motmakt
motstånd
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