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Abstract
Sofia Hedberg: Wut is wut: En studie av maskuliniteter och sexualiteter inom hiphop-genren. Uppsala
universitet: Institutionen för musikvetenskap, C-uppsats 30 hp, 2013.
This essay examines how a group of male, homosexual or bisexual African-American rappers from
New York City are challenging the norms of hypermasculinity and heteronormativity within the
musical genre of hip-hop. The study investigates both visual and textual expressions from Mykki
Blanco, Le1f and Zebra Katz, and does so through the artists’ videos and lyrics. The artistic
expressions are continually compared to those of more traditional rappers, in order to illuminate
both similarities and differences.
To provide a wider understanding of such terms as masculinity, gender identity and sexuality,
a number of theoretical perspectives were taken into account. Queer theory provides the key
theoretical perspective, but R.W. Connell’s theory about masculinity and Yvonne Hirdman’s on
the ‘gender contract’ were also important to the study.
The essay’s result shows that the rappers use different tools to communicate their identities
and sexualities, mainly the body, choice of language and by playing with stereotypical gender
identities and roles. Although several similarities were found amongst the three rappers, the study
showed that they all use the given tools in separate ways, and the fact that they are homosexual or
bisexual does not, and should not, place them under any sort of homogeneous category.
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KAPITEL 1: INLEDNING
1.1 Introduktion
I mars 2012 publicerades Carrie Battans artikel “We Invented Swag: NYC’s Queer Rap” på
musikkommentatorn Pitchforks hemsida. I denna beskrev Battan ett antal afro-amerikanska,
bisexuella eller homosexuella, manliga rappare som etablerat sig i New Yorks undergroundkretsar.
Hon konstaterade att den amerikanska hiphopen på grund av bl.a. dessa artister kunde sägas
befinna sig längre till vänster på det politiska spektrumet än den gjort på länge, och att om det
någonsin skulle bli läge att bryta ner konventionella identiteter inom genren, så var det nu. 1 2012
blev ett aktivt år för diskussioner och förhandlingar kring nationens relation till homosexualitet i
stort; i maj tillkännagav president Barack Obama under sin valkampanj att han stödde samkönade
äktenskap,2 vilket sedan följdes av ett uttalande från en av hiphopens mainstreamgiganter Jay-Z,
som ställde sig bakom presidentens ställningstagande. 3 En konfrontation mellan den ofta
homofobiska, heteronormativa kulturen och mer liberala politiska strömningar blev därmed ett
faktum. Ämnet kom ännu en gång på tal då den kritikerrosade R&B-artisten Frank Ocean i juli
publicerade ett blogginlägg där han beskrev sin första kärlek, som var till en annan man.4
Men hiphopen fick kanske uppleva sin allra mest påtagliga identitetskris när man under året
konfronterades med detta tidigare nämnda gäng av unga, manliga, homosexuella och bisexuella
rappare från New York-området, som i vissa fall dessutom inkluderade crossdressing 5 i sina
framträdanden. Mykki Blanco, Le1f, Zebra Katz, House of LaDosha och Cakes Da Killa har alla
fått uppmärksamhet på lokal skala i The Big Apple, men också med hjälp av artiklar i bland annat
New York Times, The Guardian och Elle nått internationellt erkännande, vilket skiljer dem från
tidigare försök att sprida hiphopmusik av HBTQ-artister, till exempel inom den s.k. ”homo hop”rörelsen från början av 2000-talet.6 Med den välkända historia av hypermaskulinitet som fungerat
som viktig identitetsfaktor för många manliga rapartister, särskilt inom s.k. gangsta rap, blir en

Carrie Battan, 2012, Pitchfork: “We Invented Swag: NYC’s Queer Rap”,
<http://pitchfork.com/features/articles/8793-we-invented-swag/> (Besökt februari 2013).
2 Jackie Calmes & Peter Baker, 2012, New York Times: “Obama Says Same-Sex Marriage Should Be Legal”,
<http://www.nytimes.com/2012/05/10/us/politics/obama-says-same-sex-marriage-should-belegal.html?pagewanted=all> (Besökt februari 2013).
3 CNN Political Unit, 2012, CNN: “Jay-Z still has Obama’s back”,
<http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/05/14/jay-z-still-has-obamas-back/> (Besökt februari 2013).
4 Amy Phillips, 2012, Pitchfork: ”Frank Ocean Opens Up About His Sexuality”, <http://pitchfork.com/news/47067frank-ocean-opens-up-about-his-sexuality/> (Besökt februari 2013).
5 ”cross-dress [krɔs'dres] verb klä sig i motsatta könets kläder”, Nationalencyklopedin: ”cross-dress” (engelska
ordboken), <http://www.ne.se/engelsk-ordbok/cross-dress/501390> (Besökt april 2013).
6 Mark Deming, Rovi/New York Times: ”Pick Up the Mic: The Revolution of Homo-Hop”,
<http://movies.nytimes.com/movie/336138/Pick-Up-the-Mic-The-Revolution-of-Homohop/overview> (Besökt
februari 2013).
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undersökning av hur denna grupp män utmanar dessa konventioner och förmedlar sin identitet
genom genren intressant.

1.2 Syfte, avgränsningar och metod
Den här uppsatsen belyser hur uppfattningar om manlighet, genusidentitet och sexualitet just nu
förhandlas bland män inom den annars så stereotypt maskulina och heteronormativa musikgenren
hiphop. Genom att undersöka det kulturella uttrycket i rapparna Mykki Blanco (Michael
Quattlebaum Jr), Le1f (Khalif Diouf) och Zebra Katzs (Ojay Morgan) musikvideos och låttexter
ger jag i det här arbetet en bild av hur dessa artister förhåller sig till stereotypa uppfattningar om
maskulinitet, samt till den manliga hiphop-traditionen i USA. Uppsatsen ger därmed en bred och
nyanserad bild av artister inom den afro-amerikanska hiphopen, men kan också bidra till en vidare
förståelse för föreställningar om genusidentitet och maskulinitet. Aktuella frågeställningar för
uppsatsen blir:
-

Hur förmedlas genusidentitet och sexualitet i rapparnas kulturella uttryck?

-

Hur förhåller sig dessa uttryck till stereotypa bilder av maskulinitet och den traditionella
hiphopparen?
Som nämndes tidigare fick en större grupp av homosexuella eller bisexuella rapartister från

New York uppmärksamhet under året 2012, men i den här uppsatsen undersöker jag endast tre av
dem: Mykki Blanco, Le1f och Zebra Katz. Jag valde just dessa tre rappare eftersom de jämförelsevis
har fått större uppmärksamhet i media, och eftersom deras musik och tillhörande videos till en
högre grad finns representerade på Youtube och i musiktjänster som Soundcloud än t.ex. Cakes
Da Killas gör, vilket var en förutsättning för att undersökningen skulle kunna genomföras. Det är
också min uppfattning att det går att finna likheter i de konstnärliga uttrycken hos dessa tre rappare,
men att de samtidigt kan representera den bredd som förekommer bland dessa artister på ett bra
sätt. Viktigt att poängtera är att uppsatsen inte ämnar att kategorisera eller placera dessa rappare i
ett särskilt fack utifrån någon/några aspekter av deras identitet eller ursprung, utan snarare att delge
inbördes skillnader lika mycket utrymme som inbördes likheter i texten. Tre individer ger dessutom
en lagom mängd empiri för en C-uppsats.
För att kunna ge en omfattande bild av dessa rappares kulturella uttryck, granskade jag dels
de musikvideor som vid den aktuella tidpunkten producerats, dels innehållet i låttexter; dessa ses
som den huvudsakliga empirin för undersökningen eftersom de utgör viktiga delar av rapparnas
kulturella produkter. I syfte att tydliggöra detta material tog jag dock också stöd från uttalanden i
5

intervjuer, som klargör ställningstaganden och förklarar varför de gjort vissa avgörande val. Jag
anser det vara av stor vikt att inkludera uttalanden från artisterna för att ge deras egna synsätt på
saker och ting, och för att motverka resonemang baserade endast på min egen subjektivitet, samt
på de teoretiska perspektiv jag använt mig av. I Mykki Blancos fall hade jag dessutom möjligheten
att under arbetets gång ta del av ett liveframträdande, som ytterligare bidragit till helhetsintrycket
av hens7 uttryck.
Rapparnas musikvideos tog jag del av på Youtube, och i så stor utsträckning det var möjligt
vände jag mig till artisternas egna användarsidor på webbplatsen. Vad gäller låtarna har jag använt
mig av musiktjänsterna Spotify och Soundcloud, där det är artisterna själva eller möjligen ett
skivbolag som publicerat materialet. För att lättare kunna tolka låtarnas texter nyttjade jag den
kollaborativa internetsidan RapGenius, som innehåller låttexter från hiphopgenren. Hemsidan
fungerar på samma sätt som Wikipedia, där vem som helst kan skapa ett konto och bidra, och där
andra sedan kan föreslå förändringar och andra tolkningar. Genom att lyssna på låtarna och
samtidigt läsa texterna på RapGenius har jag bedömt sidan som tillräckligt träffsäker för att
använda, och eftersom ingen av rapparna publicerat sina texter på annat sätt ser jag metoden som
legitim. Undersökningen tar alltså hänsyn till både visuella och verbala/textuella uttryck som är
intressanta ur ett genusperspektiv, och gör så mot den bakgrund av normativ maskulinitet som
dominerat genren. För att ytterligare avgränsa uppsatsens omfång diskuteras dock inte skillnader
eller likheter i musikens ljudproduktion.
Från den insamlade empirin har jag valt ut vissa faktorer ur artisternas uttryck som jag anser
spelar en viktig roll i relation till stereotypa uppfattningar om maskulinitet och sexualitet. Dessa
faktorer beskrivs och diskuteras med hjälp av ett antal teorier kring genus, identitet och maskulinitet
(se Teori s. 7). De fungerar dessutom som plattformar utifrån vilka jag har kunnat jämföra rapparna
med varandra, hitta likheter och skillnader, samt jämföra med mer traditionella hiphoppare, vilket
sker kontinuerligt i texten. Vilka uttryck som valts ut kan ha påverkats av min egen subjektiva
uppfattning om genusidentitet, sexualitet, samt mina egna intryck av hiphop-genren i stort, och om
en annan person gett sig på denna undersökning är det möjligt att hen hade valt ut andra faktorer
att lyfta fram. Ett sådant problem ser jag dock som ofrånkomligt, och jag har genomgående baserat
mitt urval utifrån mina teoretiska perspektiv, samt utifrån identitetsfaktorer som lyfts fram som
betydande av tidigare hiphop-forskare och historiker.
”hen, könsneutralt personligt pronomen i stället för hon och han. Hen används oftast i meningar där
konstruktioner med han/hon eller denne/denna blir otympliga eller missvisande […] Hen kan också användas
konsekvent som ersättning för hon och han, oftast för att förfäkta åsikten att könsbenämning är ovidkommande,
eller av personer som inte vill definiera sig enligt konventionella könsnormer.”, Nationalencyklopedin: ”hen”,
<http://www.ne.se/hen/1826342> (Besökt april 2013). Jag anser det befogat att använda hen i den här uppsatsen
när jag för en diskussion kring Mykki Blanco, eftersom det tycks olämpligt att könsbestämma hen. När jag däremot
talar om Michael Quattlebaum Jr, mannen bakom Mykki Blanco, använder jag ”han”.
7
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En avsevärd avgränsning har gjorts vid val av teorier för uppsatsen. Undersökningens
karaktär gör att ett stort antal teorier, och många olika kombinationer av teorier hade kunnat
användas för att tolka den insamlade empirin. Till exempel hade teoretiseringar kring identitet, makt
(i relation till genus och sex) och intersektionalitet 8 också kunnat utnyttjas för att diskutera
rapparnas uttryck, och det faktum att bl.a. dessa tre ansamlingar av teorier utelämnats innebär inte
att jag anser dem irrelevanta eller ointressanta för undersökningen, utan endast att uppsatsens
omfång inte ger utrymme för att ingående diskutera även dem. Det är dock min uppfattning att
spår av dessa finns i de teorier som utnyttjats (t.ex. kan R.W. Connells teori om maskulinitetens
pluralistiska karaktär kopplas till idéer om det intersektionalistiska perspektivets betydelse), och
därmed utelämnas de inte heller fullkomligt.

1.3 Teori
För att ge en bredare förståelse för Mykki Blanco, Le1f och Zebra Katzs uttryck har jag använt mig
av ett antal teorier som fungerar som en lins genom vilken empirin iakttagits. Det queerteoretiska
perspektivet har utgjort den huvudsakliga teorin för uppsatsen. Detta har sina rötter i det
poststrukturalistiska tänkandet, hos teoretiker som Michel Foucault samt Jacques Derrida, och
idéerna har sedan utvecklats av framför allt den amerikanska filosofen Judith Butler och
litteraturvetaren Eve Kosofsky Sedgwick. Queerteorin ämnar kombinera feministisk teori med
frågor som kommit från homosexuellas, transgender, transsexuellas och intersexuellas
frigörelseaktivism, och ifrågasätter sexualitetens koppling till den mänskliga identiteten, samt dess
klassificering som en personlig egenskap. ”Heterosexualitet” och ”homosexualitet”, samt ”kvinna”
och ”man” ses som socialt konstruerade begrepp och uppdelningar, och därmed inte som naturliga
sanningar som existerar oberoende av mänskligt beteende. Dessa fasta könsidentiteter uppfattningar om vad till exempel en man är och vad en kvinna är - menar Judith Butler bibehålls
endast av en fortgående upprepning av akter, som bekräftar dessa uppfattningar. Genus är därmed
performativt, och en ständigt pågående process, som genom skiftande mänskligt beteende alltid är
öppet för förändring. En queerteoretisk studie av t.ex. den normativa heterosexualiteten söker hur
fenomenet yttrar sig och förmedlas, och i längden hur det bidrar till att vissa kroppar, vissa

”intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck
som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass. […] En viktig utgångspunkt för
intersektionella analyser är att människors erfarenheter, identiteter och möjligheter är givna utifrån en rad olika
positioner i samhället som inte kan förstås isolerade från varandra. Kvinnor är således aldrig "bara" kvinnor eftersom
könsrelationer – lika lite som klass, etnicitet eller sexualitet – inte är tillräckliga för att förklara hur ojämlikhet uppstår
och på vilket sätt makt utövas.”, Paulina de los Reyes, Nationalencyklopedin: ”intersektionalitet”,
<http://www.ne.se/lang/intersektionalitet> (Besökt april 2013).
8
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beteenden och utseenden accepteras, medan människor som inte passar in i denna kategorisering
marginaliseras och utsätts för sociala orättvisor.9
På samma sätt som Judith Butler och andra queerteoretiker vill frigöra det biologiska könet
”man” från sin normativa uppsättning av estetiska och beteendemässiga indikatorer, betonar R.W.
Connell vikten av ett pluralistiskt tänkande vid diskussioner kring maskulinitet. Connell menar att
det finns en mängd olika typer av maskuliniteter som färgas av faktorer som social klass och etnisk
tillhörighet. Det finns dessutom inte en svart maskulinitet eller en arbetarklassmaskulinitet, utan
flera som verkar i relation till varandra, och vitt skilda maskuliniteter kan uppstå ur samma miljö
och sammanhang. Hur lika två mäns bakgrund än ter sig kan deras maskulina beteende alltså se
helt olika ut. Inom denna genusordning finns det som Connell kallar den hegemoniska
maskuliniteten, som har en överordnad position i jämförelse med andra typer av maskuliniteter.
Relationerna

mellan

dessa

kan

också

vara

av

allierad

karaktär,

de

kan

vara

inkluderande/exkluderande osv. Medlemmar av en underordnad maskulinitet, som förkastar den
hegemoniska maskulinitetens mönster måste enligt Connell kämpa eller förhandla sig ifrån den och
söka respekt på annat vis.10
Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa teoretiker tycks vara hur de ser på begreppet
maskulinitet och vad det innebär. Medan Butlers förståelse av ordet (eller åtminstone för hur det
verkar i samhället) tycks kopplat till vissa typer av beteenden och utseenden, kopplar Connell
maskuliniteten främst till det biologiska könet man, men poängterar samtidigt maskulinitetens
pluralistiska karaktär och inbördes skillnader. När jag i denna uppsats använder mig av orden
maskulinitet och femininitet väljer jag att göra det utifrån Judith Butlers synsätt, att dessa för
närvarande är bestämda av vissa kroppsliga och beteendemässiga indikatorer,11 eftersom det på så
sätt blir lättare att tolka hur rapparna använder sig av dessa kulturella tecken till sin produkt.
Connells teori om maskulinitetens pluralism är dock också intressant för undersökningen, eftersom
den bidrar till en förståelse för hur olika typer av maskuliniteter relaterar sig till varandra inom
hiphop-kontexten.
För att klargöra innebörden av de två normativa genusen man/kvinna och
maskulinitet/femininitet, samt vilka uppsättningar av indikatorer som stereotypt sett definierar dem
använder jag mig av Yvonne Hirdmans bok Genus – om det stabilas föränderliga former. Hirdman menar
att det historiskt funnits, samt att det i dagens samhälle finns två huvudsakliga identitetsfaktorer

Don Kulick, Nationalencyklopedin: “queerteori”, <http://www.ne.se/lang/queerteori#> (Besökt mars 2013) ; Tiina
Rosenberg, “Inledning” i Judith Butlers Genus Ogjort: Kropp, Begär och Möjlig Existens (Stockholm: Norstedts
Akademiska Förlag, 2006) s. 9.
10 R.W. Connell, Masculinities [2:a upplagan] (Cambridge: Polity Press, 2005) s. 76-77.
11 Judith Butler, Genus Ogjort: Kropp, Begär och Möjlig Existens (översatt fr. engelska) (Stockholm: Norstedts Akademiska
Förlag, 2006) s. 100.
9
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för det manliga könet; den första, det Hirdman kallar maskulinums första lag, består i att en man
identifierar sig utifrån det han inte är, alltså utifrån att han inte är en kvinna. Det innebär att en man
inte är mjuk, känslosam, svag eller passiv. Han identifieras istället av de motsatta förhållandena:
hårdhet, kontroll, styrka och aktivitet. På så sätt blir också innebörden av genus, i Hirdmans
mening, själva akten av att göra skillnad mellan könen och att hålla dem isär; mannen förstår sig
själv i motsats till kvinnan; det hon gör, gör inte han, hennes utseende är inte hans utseende, osv.12
Det är med dessa utgångspunkter jag studerat Mykki Blanco, Le1f och Zebra Katzs uttryck av
genusidentitet och sexualitet.

1.4 Källmaterial
Mitt källmaterial består till största delen av det som är undersökningens kärna – rapparnas uttryck
i form av musikvideos och låttexter. I vissa fall är det oklart om det är artisten själv som publicerat
en video på Youtube, och i dessa fall har det inte funnits möjlighet att undersöka huruvida rapparna
gett sitt godkännande till publiceringen eller om det skett utan deras vetskap. Vem som publicerat
materialet påverkar dock inte uppsatsen, så länge det är rapparen som framträder i musikvideon,
eller sjunger på ljudspåret, vilket det aldrig rått något tvivel om. Ett problem med källorna kan vara
att de producerats av fler personer än bara artisten själv, och att musikvideon/låten i sitt slutgiltiga
uttryck därmed är resultatet av en grupp människors kollaborativa konstnärliga process, vilket då
kan sägas delvis förlora kopplingen till individen och hens genusidentitet och/eller sexualitet. Vilka
som varit t.ex. Zebra Katzs idéer i samband med en videoinspelning är omöjligt att veta fullt ut.
Jag ser ändå dessa källor som legitima för undersökningen, eftersom rapparna valt att sätta sitt
namn på produkten och alltså väljer att stå bakom och representera resultatet. Det är dessutom det
enda möjliga sättet att utföra denna undersökning på, och i de flesta fall har antaganden om uttryck
kunnat stärkas med uttalanden i intervjuer eller genom likheter med andra videor/låtar från samma
artist.
Vad gäller de journalistiska artiklar och intervjuer som använts för att stödja antaganden om
rapparnas uttryck kan dessa vara färgade av den person som skrivit texten. En journalist kan välja
att ställa vissa frågor, och på så sätt få personen att framstå på ett visst sätt. Hen kan också utelämna
uttalanden som i slutändan hade gett en annorlunda bild av artisten. Jag har under arbetets gång
lagt märke till att olika skribenter och intervjuare ofta väljer att ställa samma typer av frågor till
rapparna, även om Mykki Blanco inte får samma frågor som Zebra Katz. T.ex. tycks journalister
särskilt intresserade av det faktum att Michael Quattlebaum ofta klär sig i kvinnokläder, och han

12

Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö: Liber AB, 2001), s. 48, 65f.
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får betydligt oftare frågor om sin sexualitet än vad Ojay Morgan får. Vad gäller Morgan får han
frekvent svara på frågor gällande en av sina mest kända låtar, ”Ima Read”, men journalister frågar
honom sällan om hans uppfattning av genusidentitet. Det har också tydligt framkommit att många
artiklar är baserade på texter från andra journalistiska publikationer, vilket leder till att ungefär
samma information produceras i flera led. Materialets begränsade karaktär påverkar uppsatsen,
eftersom det är dessa intervjuer/artiklar jag arbetat med, men å andra sidan är det artisternas
musikvideos och låttexter som utgör undersökningens kärna, och intervjuer och journalistiska
artiklar figurerar endast som stöd och ett andrahandsmaterial för uppsatsen.

1.5 Tidigare forskning
Några av de böcker jag tagit del av för att bilda mig en uppfattning om hur maskulinitet vanligtvis
yttrar sig inom traditionell hiphop har ett antal år på nacken, t.ex. Tricia Roses bok Black Noise: Rap
Music and Black Culture in Contemporary America, som utkom 1994. Säkerligen såg rap-scenen och de
artister som utgjorde den vid det stadiet annorlunda ut än de gör idag, och bokens innehåll är
baserat på hur det kulturella uttrycket från män inom genren sett ut fram till dess. Vissa forskare,
t.ex. Joel Penney, har på senare år identifierat tendenser även hos några av de mest kommersiellt
framgångsrika afro-amerikanska rapparna att frångå det stereotypa hiphop-uttrycket, genom att
t.ex. klä sig annorlunda och inkorporera musikaliska element som flirtar med mer liberala kulturer.
I artikeln “’We Don’t Wear Tight Clothes’: Gay Panic and Queer Style in Contemporary Hip Hop”
tar Penney upp Kanye West som ett exempel. West, menar han, har öppnat upp hiphop-genren
genom att bära tighta designerkläder och genom att med låten ”Stronger” referera till Daft Punks
låt ”Harder Better Faster Stronger” som nått stora framgångar bl.a. på den internationella gayklubbscenen.13 Huruvida den stereotypa bilden av hur en maskulin man beter sig och ser ut förändrats
inom hiphop-kulturen permanent blir lättare att avgöra när mer tid passerat, men i nuläget tycks
minnen och upplevelser av våldsamhet, sexism och homofobi fortfarande färska nog att förknippas
med genren, vilket speglas också i mer nyligen utkomna verk, t.ex. i Eithne Quinns Nuthin but a ”g”
thang: The culture and commerce of gangsta rap från 2005.
Det kan förekomma att författarna av några av böckerna utgår från särskilda grenar av rapgenren och utifrån dem producerar en generaliserad bild som får representera hela kulturen, när
det säkerligen även tidigare funnits ett stort antal artister som tagit avstånd från den hypermaskulina
identiteten, och försökt förändra den idealiserade bilden av den svarte, manlige rapparen. Min
uppfattning är att tillgången till forskning kring hiphop, genus och maskulinitet ännu är relativt
Joel Penney, “’We Don’t Wear Tight Clothes’: Gay Panic and Queer Style in Contemporary Hip Hop” i Popular
Music and Society 35:3 (2012), s. 322f.
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ensidig och begränsad, eftersom de flesta verk jag tagit del av producerar likartade bilder av den
manlige hiphopparen, och främst verkar inriktade på scenens allra mest kommersiellt
framgångsrika aktörer. Trots detta är det denna bild jag fått utgå ifrån när jag jämfört med mina tre
studieobjekt, eftersom det är den som finns tillgänglig i forskningen.
Eftersom mina tre studieobjekt i skrivande stund fortfarande är högaktuella och relativt nya
på New Yorks rap-scen har ingen vetenskaplig forskning ännu publicerats om dem. Beskrivningar
av Mykki Blanco, Le1f och Zebra Katzs kulturella uttryck finns i nuläget främst att hitta i nyligen
publicerade tidningsartiklar och recensioner, vilka delvis behandlar artisternas sexuella läggning och
genusidentitet, men som gör så ur en journalistisk synvinkel, och därmed inte applicerar
vetenskaplig teori eller metodik. Som Kalle Berggren diskuterar i inledningen till sin artikel ”No
homo: Straight inoculations and the queering of masculinity in Swedish hip hop” saknas queerteori
inom forskning kring hiphop i stort, och även inom forskning som behandlar män och
maskulinitet.

14

Hans egen artikel utforskar den sexuella tvetydigheten och s.k. ”straight

inoculations” i svenska raptexter mellan 1991 och 2011. Berggrens artikel applicerar således
queerteori på uttryck inom manlig hiphop, men gör så inom den svenska rap-scenen, och tar endast
hänsyn till låttexter.
Forskning kring genus och sexualitet inom manlig, amerikansk hiphop tenderar att ta en
ganska traditionell feministisk hållning, genom att beskriva och kritisera den stereotype,
hypermaskuline rapparens sexistiska uttryck, och musikbranschens underminering av kvinnliga
hiphoppare. Exempel på detta är Eithne Quinns bok Nuthin' but a ”g” thang, Michael P. Jeffries Thug
Life: Race, Gender and the Meaning of Hiphop, samt Byron Hurts dokumentärfilm Hip-Hop: Beyond Beats
& Rhymes. Quinn, Jeffries och Hurt utforskar den manlige rapparens identitet och uttryck, och gör
försök till att kartlägga varifrån denna attityd kommer, såväl geografiskt som historiskt. Deras
resultat används till viss del i denna uppsats när de homosexuella/bisexuella rapparnas uttryck
jämförs med den tidigare hiphop-traditionen. Heterosexuella mäns generella relation till manlig
homosexualitet tas upp, men diskuteras inte lika ingående som deras ofta diskriminerande syn på
kvinnor, och en fullständig queerteoretisk synvinkel saknas alltså även här.
En mer queerteoretisk syn på afro-amerikanska män, maskulinitet, sexualitet och genus
presenteras i George Chaunceys bok Gay New York: gender, urban culture, and the making of the male gay
world 1890-1940, i Jeffrey Callens Queering the Popular Pitch - ”Gender Crossings – A Neglected
History in African American Music”, samt i Jennie Livingstons dokumentärfilm Paris Is Burning.
Dessa tre verk ger en inblick i den kultur av crossdressing, homosexualitet och transpersonligheter

Kalle Berggren, ”No homo: Straight inoculations and the queering of masculinity in Swedish hip hop”, Norma 01
(2012), s. 50f.
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som funnits bland svarta i framför allt New York-området sedan slutet på 1800-talet. De ger en
värdefull bild av New York som en relativt liberal stad, där svarta personer som inte passar in i det
heteronormativa samhället har funnit en fristad under en lång tid. Crossdressing-artister, ”fairies”
och ”female impersonators” från bl.a. burlesk- och bluesscenen diskuteras i Callens bok, och
Livingstons dokumentär handlar om ball- och voguing-kulturen, som var särskilt stor i New York
på 1980-talet, och som förvisso har samröre med musik och dans, men diskursen kring genus och
sexualitet kombineras i dessa verk inte med hiphopgenren.
Till sist kan nämnas José Esteban Muñoz bok Disidentifications: Queers of Color and the
Performance of Politics som varit till stor hjälp för att förstå konstnärliga uttryck från personer som
står utanför den vita, heterosexuella normen. Hans teori om s.k. disidentification handlar om de
överlevnadsstrategier människor i minoritetsgrupper utövar för att förhandla med den fobiska
publika sfär, som bestraffar de personer som inte passar in i den normativa medborgarmallen. De
konstnärer och performance-artister Muñoz undersöker står mellan sociala mallar, och identifierar
sig med vissa aspekter av olika mallar, men befinner sig likt en flykting med fötterna i olika kulturella
sammanhang, och kan inte bekvämt placeras i någon grupp.15 Muñoz undersöker queeruttryck i
bl.a. film, performancekonst och fotografi, men tar inte upp någon rapartist som exempel.
För tidigare forskning på det teoretiska området, se teori-avsnittet.

1.6 Disposition
Efter detta introducerande kapitel följer de tre kapitel som utgör uppsatsens huvudsakliga
undersökning. Dessa har fått sina namn och delats upp efter de verktyg jag uppfattat att rapparna
använder sig av när de förmedlar sin identitet och utmanar den konventionella maskuliniteten inom
hiphop-kulturen. I det första av dessa, kapitel två, behandlas rapparnas språk, och jag undersöker
vad deras texter handlar om i förhållande till den etablerade hiphop-traditionen. Jag redogör också
för hur artisterna använder sig av slang, och visar hur viktiga ordval kan vara för den slutgiltiga
kulturella produkten, gällande förmedlingen av genusidentitet och sexualitet. Kapitel tre, som
kommer därefter, ämnar beskriva hur de tre rapparna använder sig av de etablerade genusidentiteter
och könsroller som existerar i samhället när de framträder i videos och i sina texter. Jag undersöker
var de tre hamnar i det binära förhållandet mellan den maskulina positionen och den feminina
positionen, dominant och underordnad, samt hur de förhandlar med dessa positioner. Därefter
följer kapitel fyra, som diskuterar hur kroppen fungerar som ett kommunikationsmedel för Mykki
Blanco, Le1f och Zebra Katz, samt för hur deras kroppar, val av kläder, utseenden och kroppsspråk
José Esteban Muñoz, Disidentifications: Queers of Color and the Performance of Politics (Minneapolis MN: University of
Minnesota Press, 1999) s. 4f, 32.
15
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förhåller sig till stereotypa uppfattningar om män och maskulinitet. Kapitel fem diskuterar därefter
de resultat som uppsatsen visat på i de tidigare kapitlen och resonerar kring dessa.
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KAPITEL 2: SPRÅKET
2.1 Textinnehåll
2.1.1 REALISM OCH UTBROTT
Som Tricia Rose påpekar i kapitlet Prophets of Rage: Rap Music and the Politics of Black Cultural Expression
har hiphopen, bland flera andra kulturella uttryck från afro-amerikaner, många gånger använts som
ett medium för att kommunicera ilska mot mer priviligierade sociala grupper. Raptexter beskriver
ofta ur ett första person-perspektiv den fattiga, vedervärdiga och inte sällan farliga miljö många
svarta amerikaner växer upp i, till följd av diskriminering, rasism och marginalisering från det vita
amerikanska samhället. Detta gör att hiphop-kulturen många gånger har en kunskapsspridande
effekt, eftersom den synliggör marginaliserade människors verklighet, och hjälper till att skapa band
inom dessa grupper.16 Det är till stor del det artisteriet handlar om även för Mykki Blanco och Le1f.
Khalif Diouf (Le1f) berättar i en intervju att han hade en lista med ämnen han ville ta upp när han
började som musiker, som bestod av bl.a. homofobi, islamofobi och droger, och vars innehåll
representerade olika aspekter av hans egen kulturella identitet och politiska åsikter.17 Även Michael
Quattlebaum (Mykki Blanco) säger sig ta inspiration från händelser i sin levda erfarenhet – i en
intervju berättar han att det speciellt aggressiva uttryck han använder sig av när han framträder som
Mykki Blanco kommer från de dömande blickar han själv möter på New Yorks gator när han klär
sig i kvinnokläder.18 Sådana upplevelser har fått honom att vilja visa transpersoners verklighet för
resten av samhället; han känner starkt för att representera dem genom Mykki Blanco, och han
tycker att det är viktigt att uppmärksamma marginaliserade grupper, eftersom synligheten möjliggör
deras frihet.19
Dessa två rappares texter består ofta av redogörelser för scener som utspelar sig i en
klubbmiljö i hemstaden New York, och utgår liksom den etablerade hiphop-traditionen från ett
beskrivande första person-perspektiv. I klubbmiljön förekommer t.ex. ofta droger, och i Blancos
låt ”Kingpinning” rappar hen: ”This shit feel like my brain broke/This shit smell like that dank

Tricia Rose, Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America (Hanover NH: University Press of New
England, 1994) s. 99 f.
17 Alex Chapman, 2012, Interview Magazine: “Discovery: Le1f”,
<http://www.interviewmagazine.com/music/discovery-le1f#/_> (Besökt mars 2013).
18 Irina Makarova, 2012, Electronic Beats: ”My name is Mykki: An Interview With Mykki Blanco”,
<http://www.electronicbeats.net/2012/07/31/my-name-is-mykki-an-interview-with-mykki-blanco/> (Besökt mars
2013).
19 Io Tillett Wright, 2012, New York Times Magazine: “The Lowdown | Michael David Quattlebaum Jr and Mykki
Blanco”, <http://tmagazine.blogs.nytimes.com/2012/08/23/the-lowdown-michael-david-quattlebaum-jr-andmykki-blanco/> (Besökt mars 2013) ; Pitchfork TV, Youtube “Mykki Blanco Discusses Cosmic Angel: The Illuminati
Prince/ss – Pitchfork Weekly”, <http://www.youtube.com/watch?v=FVXk7Od3_eg&feature=plcp> (Besökt mars
2013).
16
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dope”.20 Sexuella interaktioner i samma miljö, eller sexuella fantasier, skildras också upprepade
gånger. Le1f rappar i ”Yup” t.ex.: ”Fuck these white dudes. You know I love to fuck these white
dudes/I put fever in the jungle but that don’t mean I like you”,21 och i “Pocahontas”: “Bum niggas
from Mars, basic bitches from Venus/I’m from Mercury but I’m moving to Uranus”.22 Eftersom
redogörelserna för dessa sexuella möten många gånger är mycket detaljrika och bildligt formulerade
framgår rapparnas homosexuella preferens tydligt, och de hävdar den utan omsvep. Både Mykki
Blanco och Le1f gestaltar och bemöter också återkommande den diskriminering de stöter på i
klubbmiljön som homosexuella män, och i Mykki Blancos fall som crossdressare. I Le1fs låt
”Airbending” sjunger han: “I am whatever you say I am/Stop worrying about how gay I am”,23
och i Mykki Blancos “Wavvy” rappar hen: “What the fuck I gotta prove to a room full of
dudes/Who ain’t listening to my words cuz they staring at my shoes”.24
Med den här ”dansgolvsrealismen” tar Mykki Blanco och Le1f hiphopens belysande tradition
ett steg längre, genom att bryta ut och visa upp en subkulturell livsstil och en grupp män som lever
sida vid sida med andra afro-amerikaner, men som får ta emot diskriminering av dem och andra
p.g.a. sin sexualitet eller sitt utseende. Ur den tradition av rap som ämnar uppmärksamma fattiga,
svarta amerikaners verklighet och stärka banden dem emellan kommer en grupp människor som
bara delvis identifierar sig med den sociala gruppen, men som p.g.a. skillnader i sexuell preferens
måste särskilja sig i ett andra steg. Både Mykki Blanco och Le1f kan enligt R.W. Connells teori
sägas tillhöra en i det här fallet underordnad maskulinitet, som genom sina texter reagerar mot den
inom hiphop-kulturen hegemoniska maskuliniteten, vilken utgörs av den uttalat heterosexuella
mannen som klär sig enligt ett accepterat mode.
Trots att separationen från den hegemoniska maskuliniteten inom hiphop-kulturen tycks ha
varit medveten för dessa artister medger samtidigt Le1f att han många gånger uteslutit politiska
ställningstaganden ur sina texter, eftersom han samtidigt vill att hans låtar ska nå framgång på
samma premisser som för andra.

Rapgenius: “Mykki Blanco – Kingpinning (Ice Cold) Lyrics”, <http://rapgenius.com/Mykki-blanco-kingpinningice-cold-lyrics> (Besökt mars 2013).
21 Rapgenius: “LE1F – Yup Lyrics”, <http://rapgenius.com/Le1f-yup-lyrics> (Besökt mars 2013).
22 Rapgenius: ”LE1F – Pocahontas Lyrics”, <http://rapgenius.com/Le1f-pocahontas-lyrics> (Besökt mars 2013).
23 Rapgenius: ”LE1F – Airbending Lyrics”, <http://rapgenius.com/Le1f-airbending-lyrics> (Besökt mars 2013).
24 Rapgenius: “Mykki Blanco – Wavvy Lyrics”, <http://rapgenius.com/Mykki-blanco-wavvy-lyrics> (Besökt mars
2013).
20
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Han, liksom Mykki Blanco och Zebra Katz, tar avstånd från att använda genrebeteckningen
gay rap eller queer rap som beteckning för sin musik, eftersom han vill att den ska få stå för sig
själv och inte definieras utifrån hans sexuella preferenser.25

2.1.2 BOASTING OCH THE HATERS
In hip-hop, to boast is to breathe—and some fare better than others. The genre’s become so synonymous
with braggadocio, it's practically a no-holds-barred palace of self-inflated “triple beam dreams”, most times
so extreme, listeners can never be too sure what, or rather, who to believe.26

Traditionen att ta på sig en kaxig attityd och skryta i hiphop-texter sträcker sig långt tillbaka i
genrens historia. Historikern Kevin Powell förklarar i dokumentären Hip Hop: Beyond Beats &
Rhymes att svarta amerikanska män som växt upp i ghetton i t.ex. Brooklyn eller Bronx tränas av
familjemedlemmar och vänner att vara hårda och tuffa, eftersom det krävs för att överleva i sådana
miljöer. Jelani Cobb utvecklar diskussionen, och menar att det överdrivna sättet att stoltsera och
visa sin självsäkerhet fungerar som en kompensation för den historia av förtryck och rasism från
den vita befolkningen i USA, och att det används som en psykologisk och verbal rustning mot
omvärlden. Eftersom den skrytsamma attityden vanligtvis kompletteras med referenser till ens egen
aggressivitet och med uttalade hot mot personens fiender, förknippas denna starkt med den
traditionellt maskulina identiteten, och genom att rappa om hur många kvinnor mannen i fråga kan
göra anspråk på kopplas också den heterosexuella identiteten starkt till denna.27
Det kaxiga uttrycket är något som ofta återkommer också i de homosexuella/bisexuella
rapparnas låttexter och framtoning. I Le1fs låt ”Wut” handlar de flesta textrader om honom själv;
hur snygg han är, hur överlägsen han är som rappare och hur åtrådd han är:
Came through in the clutch, stomping like i’m up in Loubitons
Boys they wanna paint me like I'm canvas to do sumi on
I hate bottled water but whatever I’m pouring Evian
I’m the kind of john closet dudes wanna go steady on
I feel like I might be such sick rapper
People used to say I was articulate and dapper, so I
Youtube: “WONDERLAND TV: LE1F Q&A” <http://www.youtube.com/watch?v=96mWUW9bGwo> (Besökt
mars 2013) ; Chapman, 2012, “Discovery: Le1f” ; Alex Frank, 2012, The Fader: “GEN F: Le1f”
<http://www.thefader.com/2012/07/23/gen-f-le1f/> (Besökt mars 2013) ; Mykki Blanco om “gay rap”: Michael
Schulman, 2012, New York Magazine: ”From Runaway Teenager to Hip-Hop Queen”,
<http://www.nytimes.com/2012/07/19/fashion/the-evolution-of-michael-quattlebaum-jr-a-k-a-mykkiblanco.html?_r=0> (Besökt mars 2013) ; Zebra Katz om “gay rap”: SwaggerNewYork, Youtube: ”Zebra Katz and
Njena Reddd Foxxx Interview With Sian-Pierre Of Swagger New York”,
<http://www.youtube.com/watch?v=UvBHo8eJshE> (Besökt mars 2013).
26 Marcus Holmlund, 2013, Interview Magazine: “The Multihyphenate Rapper: Njena Reddd Foxxx”,
<http://www.interviewmagazine.com/music/njena-reddd-foxxx-13-2013#_> (Besökt mars 2013).
27 Byron Hurt, Hip-Hop: Beyond Beats & Rhymes (dokumentärfilm), (Independent Lens, PBS, 2006).
25
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Started hugging trees and acting like a bastard
Just to show them who’s the new master 28

Skillnaden mellan Le1fs text och en traditionell hiphoppares är att i Le1fs fall används denna
skrytsamma jargong för att hävda en homosexuell identitet, genom högfärdiga rader om hur
attraherade alla män blir av honom. Han går till och med så långt att han påstår att ”closet dudes”,
alltså män som är ”i garderoben” - som inte är öppet homosexuella - vill kila stadigt med honom.
Samma typ av uttryck finns i Mykki Blancos låt ”Virginia Beach”:
Like my, my, my Johnny Gilliam, Ima feel him.
Handcuff him to the bed, and make him scream out to the ceiling.
It's Blanco the villainess, trillest bitch you dealing with.
Y'all ain't got to front cause I know you niggas feeling it.29

Resultatet av en heteronormativ tolkning kring maskuliniteten/femininiteten i dessa textutdrag
skulle kunna bli att Mykki Blanco och Le1f uttrycker femininitet, eftersom de i motsats till den
traditionella hiphopparen, som uttalar sitt sexuella intresse för kvinnor, yttrar sitt sexuella intresse
för män.30 En sådan slutsats blir dock problematisk, då det även går att finna formuleringar av hot
och aggressivitet i dessa rappares texter, som vanligtvis ses som ett uttryck för maskulinitet.
Tillsammans med den skrytsamma attityden inom hiphop följer ofta en positionering av
subjektet i opposition till en eller flera andra personer, som utgör dess motståndare eller fiende;
därav det vitt spridda uttrycket ”hater” och ”haters gonna hate” inom genren, som gjorts känt av
bl.a. gruppen 3LW,31 och också används av Mykki Blanco i bl.a. ”Wavvy”,32 och av Le1f i bl.a.
”&Gomorrah”33. Som nämndes under tidigare rubrik blir föremålet för mina studieobjekts hot och
aggressivitet ofta personer som diskriminerar dem p.g.a. deras utseende eller sexualitet. I
”Haze.Boogie.Life” rappar t.ex. Mykki Blanco:
(Where she come from?) How this bitch gettin here?
What this faggot doin here?
Sludge fucker listen ‘er,
Attack from the back,
Ima leap from your sleep,
Somebody get me a staff so I can heard these fuckin sheep34

Rapgenius: “LE1F – Wut Lyrics”, <http://rapgenius.com/Le1f-wut-lyrics> (Besökt mars 2013).
Rapgenius: “Mykki Blanco – Virginia Beach Lyrics” <http://rapgenius.com/Mykki-blanco-virginia-beach-lyrics>
(Besökt mars 2013).
30 Connell, 1995, s. 68.
31 Youtube: “3LW – Playas Gon’ Play”, <http://www.youtube.com/watch?v=dD9A8x_xn5g> (Besökt april 2013).
32 Rapgenius: “Mykki Blanco – Wavvy Lyrics”.
33 Rapgenius: “LE1F - &Gomorrah Lyrics”, <http://rapgenius.com/Le1f-gomorrah-lyrics> (Besökt mars 2013).
34 Rapgenius: “Mykki Blanco – Haze.Boogie.Life.”, <http://rapgenius.com/Mykki-blanco-hazeboogielife-lyrics>
(Besökt mars 2013).
28
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Jag tolkar detta som att de två första raderna uttalas av Mykki Blancos fiende, den sexistiska
personen, och att de följande fyra raderna är Mykkis svar på detta. Raden ”Ima leap from your
sleep” slår an en hotfull ton i texten, och den följande antyder att Mykki aktivt ska använda en stav
för att hantera gruppen av motståndare. I en intervju medger Michael Quattlebaum att han
medvetet använder sig av en hotfull attityd i sitt uttryck eftersom han måste kunna möta den
omgivande världen, som kommer att vara lika hård mot honom.35
Med denna teknik gestaltar rapparna alltså en stereotypt feminin identitet, genom att i sina
texter lusta efter män, men de levererar (och försvarar) meddelandet med verktyg som kopplas till
den stereotypa maskuliniteten. Detta sträcker sig ibland så långt att rapparna till och med framställer
sig själva som hotfulla monster eller bestar i relation till det omgivande samhället. På det första
spåret till Mykki Blancos mixtape Cosmic Angel: The Illuminati Prince/ss hörs t.ex. vad som låter som
en nyhetsrapport där en kvinnlig röst rapporterar om att våld brutit ut i New York och att förövaren
tros vara mutant, vilket lett till anti-mutanthysteri över hela landet. I bakgrunden hörs samtidigt
vrålet från någon sorts monster och människor som skriker. 36 Denna nyhetsrapport fungerar som
introduktion till mixtapet och presenterar Mykki Blanco som en hotfull, livsfarlig best som håller
på att ta över New York, och som någon man gör bäst i att se upp för.
Zebra Katzs texter följer i vissa låtar samma spår, och uttrycker hot mot ett objekt, men vem
denna person är förblir till en högre grad oklart i hans fall. Låten ”Ima Read” består nästan
uteslutande av hot, och repeterar ”Imma - that bitch”, där ”Imma” följs av olika uttal om vad Zebra
ska göra med personen i fråga, t.ex. ”Imma school that bitch”, ”Imma teach that bitch” och ”Imma
chop that bitch”. 37 Eftersom Ojay Morgan (Zebra Katz) använder sig av ordet ”bitch” som
benämning för den person han riktar sin aggressiva uppmärksamhet mot, skulle de hotfulla
textraderna kunna tolkas som riktade mot en kvinna och uppfattas som sexistiska, men en sådan
slutsats blir tvivelaktig, när samma typer av fraser också yttras av sångerskan Njena Reddd Foxxx,
som medverkar på inspelningen och även i videon till låten. Inom kontexten för ”Ima Read”
förlorar ordet bitch därmed sin koppling till ett visst kön, och användningen av ordet får en motsatt
effekt till den sexistiska, eftersom ordet i slutändan endast representerar en okänd motståndare, av
ospecificerat kön. I en intervju för Interview Magazine beskriver Ojay Morgan hur han anser att Njena
Reddd Foxxxs medverkan gjorde låten mer universell, och hur frigörelsen av ordet bitch var ett

TheFaderTeam, Youtube: “At Home with Mykki Blanco”, <http://www.youtube.com/watch?v=KxatakDLWTw>
(Besökt april 2013).
36 Mykki Blanco, Soundcloud: ”…” på Cosmic Angel: The Illuminati Prince/ss Mixtape,
<https://soundcloud.com/mykkiblanco> (Besökt mars 2013).
37 Rapgenius: “Zebra Katz – Ima Read Lyrics”, <http://rapgenius.com/Zebra-katz-ima-read-lyrics> (Besökt mars
2013).
35
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medvetet val.38 I jämförelse med Mykki Blanco och Le1f är det dock viktigt att poängtera att Zebra
Katzs repertoar inte lika genomgående följer samma spår av självsäkerhet och aggressivitet; flera
av hans texter förefaller mer känslosamma och verkar i vissa fall uttrycka olycklig kärlek, som i
”How Do You Feel” och ”ICU”. Mer om detta i avsnittet ”Genuspositioner, maktpositioner”.

2.2 Slang och viktiga ordval
I föregående avsnitt diskuterades Zebra Katzs “Ima Read” utifrån de hotfulla fraser som låten till
stor del är uppbyggd av. Vid en första genomlyssning skulle dock texten kunna tolkas som att den
endast behandlar vikten av utbildning och läskunnighet: ”Schools in I'mma read that bitch/I'mma
write a dissertation to excuse my shit”.39 Möjligen kan lyssnaren ana att det finns andra antydningar
i låten p.g.a. dess mörka, illvilliga sound och utifrån dess repetitiva användning av ordet bitch. När
frasen ”Ima read that bitch” börjar tolkas som en form av hot, har man kommit en bit på väg för
att förstå den bakomliggande, mycket specifika kontexten som inspirerat upphovsmannen.
”Reading” är nämligen ett slangord som frekvent användes i den s.k. ball- och voguing-kulturen
som var särskilt stor i New York under slutet av 1980-talet, men som existerat i staden under olika
former sedan andra halvan av 1800-talet. ”Queer balls” arrangerades av och för framför allt
homosexuella och transpersoner av afro-amerikanskt och latinamerikanskt ursprung, och var
tillställningar som kan liknas vid skönhetstävlingar; deltagarna tävlade i olika kategorier och gick,
dansade och poserade längs en catwalk, klädda enligt det tema de tävlade i, vilket kunde vara t.ex.
”butch queen”, ”banjee realness” eller ”military” och utifrån de olika tolkningarna korades sedan
en vinnare. Deltagarna och besökarna var ofta mycket fattiga personer som blivit exkluderade från
sin biologiska familj pga. sin sexualitet eller sitt intresse för crossdressing. Inom ramen för den här
kulturen bildade de alternativa familjer och fick vid tävlingarna möjligheten att klä sig i exklusiva
kläder och uppleva stjärnglans. Trots detta inkluderande och liberala klimat mynnade
tävlingsmomentet ofta ut i intensiva kamper mellan två eller flera deltagare, och det gällde att ha
en kaxig attityd och kunna visa sig bättre än sin motståndare för att nå första pris. 40 Här kommer
slanguttrycket ”reading” in: Dorian Corey förklarar i filmen att ”reading is the real artform of
insult”,41 eller som Zebra Katz och Njena Reddd Foxxx uttrycker det: reading är att granska sin

Alex Chapman, 2012, Interview Magazine: “Zebra Katz Is Booking It”,
<http://www.interviewmagazine.com/music/zebra-katz-ima-read#_> (Besökt mars 2013).
39 Rapgenius, ”Zebra Katz – Ima Read Lyrics”.
40 Tim Lawrence, Voguing and the House Ballroom Scene of New York City 1989-1992 (London: Soul Jazz Books, 2011) s.
3 ; Jennie Livingston, Paris Is Burning (dokumentärfilm), (Miramax Films, 1991).
41 Citat av Dorian Corey i Jennie Livingstons Paris Is Burning.
38

19

motståndare och formulera en noga utvald förolämpning som träffar en känslig punkt hos den
andra personen.42
Liksom Zebra Katz, refererar också Le1f ofta till ball- och voguingkulturen genom sina
texter, och använder slang som, om man känner till uttryckets betydelse och ursprung, har stor
betydelse för hans uttryck i kopplingen till genus och sexualitet. I bl.a. ”Lavandin”, ”&Gomorrah”
och ”Breezy” använder sig Le1f t.ex. av slanguttrycket ”banjee”. I en intervju förklarar han att
”banjee” är en term från nordöstra USA, som från början refererade till homosexuella svarta och
latinamerikanska män som döljer sin egentliga sexuella preferens, och klär sig enligt ett stereotypt
maskulint mode som stärker intrycket av en heterosexuell identitet för andra – t.ex. i form av stora
t-shirts, mjukisbyxor och en s.k. do-rag på huvudet. Ordet har sedan dess använts för att beskriva
samma estetik, när den används av öppet homosexuella män som identifierar sig som maskulina,
vilket Le1f säger att han själv ofta gör.43 Genom att använda ”banjee” i sina raptexter försöker
Khalif Diouf på ett strategiskt vis göra ordet så vanligt förekommande att andra ska anamma det,
liksom ord som ”swag” spritts från gay slang till att användas av t.ex. Justin Bieber. Le1f menar att
för honom är banjee ett kodord för hans homosexuella identitet, ett uttryck som får honom att
känna sig stolt, och genom dess utbredning hoppas han sprida en bit av gaykulturen in i
mainstream-flödet.44
Judith Butler skulle förmodligen säga att Khalif Diouf och Ojay Morgan med användandet
av orden ”banjee” och ”reading” försöker åstadkomma det hon kallar betydelseförskjutning, och
att de experimenterar med det som politisk idé. Med betydelseförskjutning menar Butler den
process under vilken ett uttryck eller ett ord tillägnas av en annan social eller politisk grupp än den
det uppstod i, och att dess betydelse därmed förskjuts, och blir till något nytt.45 Genom att dessa
rappare träder in i en hiphop-kontext och tillägnar sig orden ”banjee” och ”reading” sammanfaller
två kulturer, och åtminstone på ett metaforiskt plan öppnas en dörr för andra personer som har en
koppling till slanguttrycken och/eller en homosexuell kultur, in till hiphopens värld. Le1f utför
också samma process åt motsatt håll; i låten ”Go In” använder han ordet ”badman”, som kommer
från den svarta amerikanska kulturen och är ett uttryck för den hypermaskuline, virile mannen –
en identitet som traditionella hiphoppare säkerligen eftersträvar.46 I ”Go In” påstår Le1f att det är
det ”de” kallar honom:

SwaggerNewYork, ”Zebra Katz and Njena Reddd Foxxx Interview With Sian-Pierre Of Swagger New York”.
Youtube: “Le1f: Pass me the nuts – no homo!” <http://www.youtube.com/watch?v=lR1ksDhUsbo> (Besökt
mars 2013).
44 Frank, 2012, “GEN F: Le1f”.
45 Butler, 2006, s. 220 f.
46 Eithne Quinn, Nuthin but a ”g” thang: The culture and commerce of gangsta rap, (New York: Columbia University Press,
2005) s. 98.
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Juice juice juice! I'm mango passion
Half my clothes I thrift and the rest high fashion
And I still rap dirty. You call me a bad man
Yuh, I said it - 'badman’47

I det här fallet anammar Le1f ett ord som redan är utbrett inom hiphop-kulturen och använder det
för att beskriva sig själv som en maskulin homosexuell man, vilket uttrycket nog inte var tänkt för
när det kom till. Diouf har även döpt en av sina låtar till ”Gayngsta”. Tillägget av y:et i ordet är
bara en liten förändring, men blir symboliskt för hur Le1f armbågar sig in i hiphopens mitt och
använder etablerad slang som uttrycker en viss identitet, och vänder ordets betydelse upp och ned
genom att plantera en liten bit av sin egen identitet där. Ytterligare ett exempel på
betydelseförskjutning sker när Le1f nyttjar det vitt sprida uttrycket ”no homo”. ”No homo” har
inom hiphop-kulturen traditionellt sett använts genom att det läggs till efter en mening som skulle
kunna tolkas som homoerotisk eller feminin, för att skingra misstankar om eventuell
homosexualitet, och/eller för att stärka den maskulina identiteten. Ett exempel vore om en man
säger till en annan man: ”I love you - no homo!”.48 Le1f berättar i en intervju att han medvetet
använder uttrycket i vardagstal för att driva med det och få det att förlora sin ursprungliga mening.
Han kan till exempel kombinera det med ett påtagligt homosexuellt uttalande och säga ”I wanna
suck a big fat dick - no homo!”.49
Sammanfattningsvis kan man säga att språket ter sig som ett mycket viktigt verktyg för att
förmedla genusidentitet och sexualitet, dels pga. språkets kommunikativa möjlighet att realistiskt
återge människors verkligheter och alternativa preferenser, dels pga. språkets och slangens starka
koppling till hiphop-traditionen. Genrens musikaliska karaktär gör att språket och de ord som yttras
tar större plats än det instrumentala ackompanjemanget, som ju ofta bara består av rytmiska beats,
och vad som sägs blir därför oerhört viktigt. Att hiphop-kulturen dessutom har ett stort omfång
av etablerad slang gör att det finns en hel del att relatera sig till och ”leka med”; valet av slang kan
befästa en identitet och kommunicera en tillhörighet till en social grupp och/eller politisk åsikt,
både inom och utanför hiphopen, vilket Mykki Blanco, Le1f och Zebra Katz tycks ytterst medvetna
om.

Rapgenius: “LE1F – Go In Lyrics”, <http://rapgenius.com/Le1f-go-in-lyrics> (Besökt mars 2013).
Eget exempel.
49 Youtube: “Le1f: Pass me the nuts – no homo”.
47
48
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KAPITEL 3: ROLLER OCH IDENTITETER
3.1 Genusidentitetens fluida karaktär
När Mykki Blanco kliver upp på scenen på Berns i Stockholm är hen iförd en tight t-shirt, en kort
rutig kjol med svarta tights under, och på huvudet en blond, pageklippt peruk (se bilaga 1).
Framträdandet börjar lugnt, och under de första låtarna håller sig Mykki till de bakre delarna av den
avlånga scenen, som är formad som en catwalk med ett DJ-bås i den bakre änden. Efter ett par
låtar byter Mykki skepnad; med en handduk torkar hen bort sminket från ansiktet, tar av sig kjolen,
t-shirten och peruken, och placerar istället en stor keps på huvudet (se bilaga 2). Från det lugna,
något feminina kroppsspråket bryter sig dessutom Mykki under låten ”Riot” med en vild blick fram
över scenen, och ner i den trånga folksamlingen. Under låtens klimax sjunger hen ”we fuckin’ this
club up” om och om igen, far okontrollerat fram och tillbaka bland publiken och knuffar våldsamt
runt personerna på golvet. Den plötsliga övergången till det här aggressiva, maskulint betingade
beteendet skapar en stark kontrast till den försiktiga, feminina karaktär som först intog scenen.
Under resten av spelningen fortsätter Mykki Blanco att variera sin utstyrsel och sitt beteende; bitvis
står hen och poserar divaaktigt på scenen med den blonda peruken på och för händerna längs
ansiktet på ett feminint kodat vis, och under den senare delen av konserten klättrar Mykki på DJbåset och i strålkastarriggen, iförd endast tights och ett band knutet runt huvudet.50 (Se bilaga 3
och 4.)
Mykki Blancos teknik av att ställa olika karaktärer och genusidentiteter mot varandra
återfinns också i musikvideon till ”Wavvy”; i början av klippet befinner sig Mykki på en gata i New
York iförd vita jeans, en bak-och-fram-vänd keps och sneakers. Hen gör upp en drogaffär med sin
langare och flyr sedan från en kvinnlig polis som dyker upp. Först här kommer musiken in, och
Mykki hoppar in i en skåpbil med öppen baklucka, där hen sedan rappar mot kameran.
Kroppsspråket Mykki använder sig av i den här sekvensen är genomgående maskulint kodat; Mykki
kompletterar den aggressiva rappen med grova gestikuleringar med armarna, hen står bredbent,
lutar sig bakåt, för uppmärksamheten till sitt skrev, undviker att le och visar långfingret mot
kameran när hen sjunger ”Chug it in the pay phone/1-800-LOCO/Mother fuckers y'all can go
home”. Denna miljö byts sedan mot ett rum där en grupp människor i extravaganta festkläder
dansar, förser sig med droger, röker och interagerar närgånget med varandra. I festens mitt
framträder Mykki Blanco framför ett band, nu iförd en peruk av långt, lockigt brunt hår, smink,
klackskor och ett par mycket korta shorts, helt täckta av glittrande pärlor. Hens kroppsliga uttryck

50

Mina egna intryck av Mykki Blancos spelning på Berns, Stockholm den 6 februari 2013.
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är här mycket mer sensuellt; Mykki smeker sig över bröstet med en ros, utför snirkliga rörelser med
händer och armar, slänger med håret och accentuerar höfter och ben genom mjuka dansrörelser.51
Att växla mellan, och kombinera traditionellt maskulina och feminina uttryck i sitt artisteri är
ett medvetet val Michael Quattlebaum Jr gjort. I en intervju med tyska Creamcake beskriver han
hur han strategiskt väljer när han ska klä sig i drag, och att han anser att det är kontrasterna mellan
de olika uttrycken som är intressanta. 52 Quattlebaum beskriver sig själv i första hand som en
konstnär och entertainer, som numera använder hiphopen som medium för sina performanceverk. Karaktären Mykki Blanco lades till som ett uttryck för hans femininitet till hans tidigare
punkprojekt No Fear, i vilket han framförde egna dikter i en aggressiv ”screamo”-stil. 53 Att
experimentera med genusroller var alltså något Quattlebaum ägnade sig åt redan innan han började
rappa.
Queerteoretikern Judith Butler anser att den här typen av genusperformance, som genom
sina framställningar och kombinationer av uttryck från de två normativa genusen, visar på våra
förhandsantaganden om dem och bekräftar deras roll som normer i samhället. Samtidigt
demonstrerar framställningen genusets karaktär som performativt, och avslöjar genusidentitetens
instabilitet, eftersom Mykki Blanco med lätthet kan växla mellan ett stereotypt maskulint och ett
stereotypt feminint beteende och utseende. Butler säger också att framträdanden av den här typen
fungerar som iscensättning av en fantasi, där vår verklighet granskas och ifrågasätts, genom att ge
utrymme för ännu okända personligheter, livsstilar och utseenden.54
I videon till låten ”Soda” visar också Le1f på hur flytande gränserna mellan man och kvinna
kan vara. I en sekvens av videon är rutan delad på mitten, och två personer dansar på varsin sida
om den. På den ena sidan syns det tydligt att det är Le1f själv, eftersom han har samma kläder som
i andra delar av videon, och på den andra sidan dansar - vad som ser ut som - en tjej; hon har långt
hår och är klädd i en pennformad kjol, en kort topp i samma färgglada tyg och silverfärgade skor
med hög klack. Ljussättningen gör dock att ansiktena på dem båda syns dåligt, och som iakttagare
blir jag efter en stund osäker på om personen på den motsatta sidan verkligen är en kvinna, eller
om det antingen är Le1f klädd i kvinnokläder, eller om personen möjligen är en annan man. Jag
skulle vilja påstå att den här effekten uppnås eftersom de två personerna dansar på ett identiskt,
poserande sätt, vilket rubbar klädernas särskiljande funktion som till en början antydde att den ena
Mykki Blanco, Youtube: “Mykki Blanco – Wavvy – Directed by Francesco Carrozzini”
<http://www.youtube.com/watch?v=sokeAMDm7mk> (Besökt mars 2013) ; Rapgenius: ”Mykki Blanco – Wavvy
Lyrics”.
52 Youtube: “MYKKI BLANCO @ CC” <http://www.youtube.com/watch?v=jU3_xXSlkco> (Besökt mars 2013).
53 Laurie Tuffrey, 2013, The Quietus: “Rhyme Assassin: Mykki Blanco Discusses Her ‘Glam Hip-Hop’”
<http://thequietus.com/articles/11390-mykki-blanco-interview> (Besökt mars 2013) ; Battan, 2012, “We Invented
Swag…”.
54 Butler, 2006, s. 213f.
51
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personen är man och den andra en kvinna. När personen på den motsatta sidan lyfter armarna visar
sig också en ansamling av kraftigt, svart hår, vilket spontant för tankarna till en man, och gör
könstillhörigheten ännu mer oklar. Från att ha verkat som en solklar uppdelning mellan man och
kvinna, litar jag efter en stunds iakttagande inte längre på den slutsatsen.55

3.2 Genuspositioner, maktpositioner
I föregående avsnitt visade jag hur Mykki Blanco och Le1f vid liveframträdanden och i videos
använder sig av de två fasta genuspositionerna man och kvinna, och pekar på deras instabilitet
genom att växla fram och tillbaka mellan dem, eller gör dem otydliga när de ställs mot varandra. I
den här sektionen undersöker jag hur de tre rapparna positionerar sig själva i förhållande till det
binära genusförhållandet och dess maktpositioner, när de i sina låttexter och/eller videos
interagerar med ett sexuellt intressant objekt. Jag utgår då ifrån att mannens stereotypa
maktposition är dominant och aktiv, och att kvinnans är underordnad och passiv. I en del av
undersökningsmaterialet hittar jag tendenser av att rapparna tar den stereotypt kvinnliga positionen
i relation till den andra personen, men detta kan inte ses som en genomgående trend. Det exempel
där en sådan tendens blir som mest tydlig är i Le1fs video till låten ”Wut”. Ungefär en minut in i
videon startar en sekvens där Le1f sitter i knät på en vit man som är topless, med bröstet insmort
med olja, och som har en gul Pokémon-mask för ansiktet. Till en början sitter Le1f bara och rappar
och kråmar sig en aning i mannens knä, men några klipp framåt dansar Le1f bredvid mannen på
stolen på ett lap dance-liknande sätt; han riktar sina rörelser mot mannen och hukar sig och särar
på benen, rullar med höfterna och tittar i ett klipp i mannens riktning samtidigt som han för handen
med sträckta fingrar längs halsen, och sedan sätter handen med sträckta fingrar under hakan, som
för att visa upp sig och posera för mannen.56 Le1fs dans för tankarna till hiphop-videos där denna
roll traditionellt sett tilldelas en eller flera lättklädda kvinnor, som dansar bredvid eller bakom den
manlige rapparen som står i centrum. Några exempel på detta är Chingys video till ”Right Thurr”,
Nellys ”Hot in Herre” och Lloyd Banks ”Beamer Benz or Bentley”. Inom en hiphop-kontext kan
man alltså dra slutsatsen att Le1f i ”Wut”-videon tar kvinnans roll i förhållande till den vita mannen
på stolen, och att detta står i rak motsats till var en man normalt sett befinner sig i hiphop-videos.

Youtube: “Boody & Le1f – Soda (Official Video)” <http://www.youtube.com/watch?v=6herO1dIc4s> (Besökt
april 2013).
56 CampAndStreet, Youtube: ”Le1f – Wut (Official Video)” <http://www.youtube.com/watch?v=Nrnq4SZ0luc>
(Besökt mars 2013).
55
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Även Zebra Katz intar en stereotypt kvinnlig position gentemot ett romantiskt objekt i texten
till låten ”How Do You Feel”. I den korta, repetitiva låten rappar Ojay Morgan om förlorad kärlek
och frågar vad som finns kvar när ett kärleksförhållande tagit slut. De sista raderna lyder:
I'm ready. Been searching come and find you, hold on steady
Maybe, my arms are on you tell me if you, want me. Reach me.
Let the bass unwind you, you might, feel me
I'm ready. I can reach you, maybe baby you might feel me.57

Som tidigare nämnts finns fler inslag av känslosamhet i Zebra Katzs texter än i Mykki Blanco
och Le1fs, och i de här raderna tar han en relativt passiv, ödmjuk roll till personen han sjunger om;
han väntar snarare på att den andra personen ska ta initiativet till ett närmande, om personen i fråga
vill ha honom. Detta i kombination med det lugna, långsamma sätt han framför texten på ger ett
feminint intryck.
Till skillnad från Zebra Katzs uttryck i ”How Do You Feel” tar Mykki Blanco och Le1f i sina
texter ofta en mycket aktiv, dominant roll i förhållande till det sexuella objektet, och deras låtar
skildrar oftare, och mer explicit, situationer av sexuellt interagerande mellan dem själva och en
andra person. Ett exempel på detta determinerade förhållningssätt till det intressanta objektet är
den låt på Mykki Blancos mixtape som både han och Le1f rappar i: ”Fuckin the DJ”. Le1f inleder
låten med en första vers där han kaxigt introducerar sig själv och Blanco. Därefter följer några
verser rappade av Mykki som utgör ännu ett exempel på den ”dansgolvsrealism” som tidigare
diskuterats; texten beskriver i nutid hur hen svettigt dansar ”som i trans” och tar droger, samtidigt
som hen kommenterar personerna runt omkring: ”[…] this bitch is tryna throw mad shade/Bitches
serving me the bottle, get the fuck out my face” och hur kvällen möjligen kan sluta: ”Is you
thinking, ’Are we really gonna 3-way?’”. I refrängen avslöjar Mykki dock vem hen har ögonen på i
lokalen, och upprepar raderna ”Coz tonight I’m fucking the DJ/Tonight I’m fucking the DJ” flera
gånger.58 Baserat på den här attityden, och med utgångspunkt i de stereotypa maktpositionerna
fördelade mellan man och kvinna kan texten tolkas som att Mykki Blanco tar den manliga,
dominanta rollen, delvis eftersom hen tar initiativet till samlag, men också för att textraden antyder
att det är Mykki som kommer att ta den fysiskt dominanta/aktiva rollen i sexakten. Detta varar
dock inte entydigt låten igenom, då hen i en senare textrad sjunger: ”Kiss on my heel like you got
a foot fetish/Spank on my booty til it 'bout to turn reddish”,59 och då främst i den andra textraden
tar en undergiven roll i förhållande till den andra personen.
Rapgenius: ”Zebra Katz – How Do You Feel? Lyrics” <http://rapgenius.com/Zebra-katz-how-do-you-feel-lyrics>
(Besökt april 2013).
58 Rapgenius: ”Mykki Blanco – Fuckin the DJ Lyrics” <http://rapgenius.com/Mykki-blanco-fuckin-the-dj-lyrics>
(Besökt mars 2013).
59 Ibid.
57
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Att överhuvudtaget dela upp maktpositioner mellan rapparna och det sexuellt intressanta
objektet blir i slutändan svårt, eftersom det finns blandade tendenser, och i många fall blir makt ett
problematiskt begrepp i en sexuell interaktion – vem är det egentligen som innehar den
dominanta/kontrollerande positionen, den som är aktiv eller den som är passiv? Mykki Blanco och
Le1f ger i sina texter skenet av att vara i full kontroll av situationen, men kan samtidigt inta en mer
fysiskt feminin position, genom att underordna sig själva och låta den andra personen utföra saker
med deras kroppar. De ger intrycket av att ta kvinnans position, men för den sakens skull innebär
det inte att de är svaga eller inte har kontroll. Som redan nämnts visar dock rapparnas sätt att
förhandla med stereotypa könsroller att de liksom Judith Butler och andra queerteoretiker inte ser
rollerna som fasta positioner, utan som något som kan variera och förändras genom olika
beteenden.
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KAPITEL 4: KROPPEN
4.1 Kroppsliga indikatorer
Enligt det queerteoretiska perspektivet upprätthålls och materialiseras den heteronormativa
genusordningen, alltså idén om att femininitet innebär kvinnlighet och maskulinitet innebär
manlighet, i våra kroppar och deras utseenden. Genom en ständigt pågående process där vissa
utseendemässiga indikatorer kopplas till ett särskilt biologiskt kön ”känner vi igen” utseenden som
hörande till det ena eller andra könet, och bl.a. genom dem möjliggörs uppdelningens fortsatta
existens. Yvonne Hirdman menar att även materiella saker och ting, som t.ex. kläder och annan
rekvisita är laddade med genus, och att de därmed kan användas för att indikera den ena eller andra
könstillhörigheten. Vissa kroppar, i kombination med rätt rekvisita blir därmed begripliga, när de
tar den form normerna utgörs av, och de utseenden som inte passar in i normernas mallar, blir
oförståeliga och ofta patologiserade.60
Åskådaren av Mykki Blancos video ”Join My Militia (Nas Gave Me a Perm)” blir
konfronterad av en sådan oförståelig, oidentifierbar kropp. Videon utspelar sig i ett mörkt,
ökenliknande landskap som belyses av en rörlig, stark strålkastare. I denna miljö befinner sig Mykki,
iförd en peruk av långt, mörkt, glansigt hår, mörkt smink och nagellack, samt i klädväg, i den första
sekvensen, endast en svart bh och svarta trosor. Senare har hen på sig blå mjukisbyxor och
matchande huvtröja, med en magtröja under. I dessa sekvenser indikerar Mykki Blancos hår, valet
av kläder, sminket och nagellacket ett kvinnligt utseende, eftersom dessa estetiska verktyg normalt
sett används av kvinnor (mjukisbyxor och huvtröja kan möjligen sägas ha en könsneutral status).
Att Mykki använder en bh blir särskilt laddat eftersom plagget associeras till att fylla en specifik
funktion som passar de föreställningar vi har om den kvinnliga kroppen – den ska ge stöd åt de
bröst som vanligtvis finns under. På Mykki Blancos kropp finns dock inga bröst, och kroppen bh:n
och resten av kläderna sitter på indikerar istället manlighet, genom bl.a. en kraftig käklinje,
muskulösa armar och ben, samt raka linjer runt torson. Åskådaren möter därmed en kropp som
indikerar på två olika kön, och som genom sin blandning av kulturella medel utseendemässigt ställer
sig någonstans mittemellan man och kvinna. 61 Det här skapar, som Judith Butler kallar det
”genustrubbel” för oss iakttagare, eftersom Mykki Blancos kropp visar att genus kan röra sig
bortom den maskulina/feminina binariteten som vi kollektivt upplever som naturlig.62 Michael
Quattlebaum berättar i en intervju med The Fader att han som Mykki Blanco eftersträvar just en

Butler, 2006, s. 11f, 59, 89ff ; Hirdman, 2001, s. 72.
Mykki Blanco, Youtube ”Mykki Blanco – Join My Militia (Nas Gave Me a Perm)”,
<http://www.youtube.com/watch?v=WC-QH74zha8> (Besökt april 2013).
62 Butler, 2006, s. 60.
60
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sådan blandning; han försöker inte att efterlikna en tjejs utseende, utan just ett blandat,
”transutseende”, och att han uppskattar de maskulina särdragen inom den feminina bilden.63
Framställningen av kroppen i ”Join My Militia (Nas Gave Me a Perm) gör den möjlig att
tolka som blandad − en hybrid av de två könen − men också som könlös, vilket Mykki Blanco
tycks vilja indikera mot slutet av videon, då hen bitvis ligger, bitvis sitter på marken helt naken,
endast iförd peruken. I dessa scener hålls Blancos könsorgan dolt, i vissa klipp med hjälp av hens
ben, och i vissa med hjälp av en död bläckfisk. Även ansiktet görs osynligt med hjälp av håret på
peruken, och i sittande position täcker Mykki också bröstet med händerna. De kroppsdelar som
hålls dolda för åskådaren utgör viktiga märken för att bestämma könstillhörigheten, och när de
täcks över lämnas kroppen oidentifierbar för betraktaren. 64 Troligen är denna framställning ett
uttryck för Michael Quattlebaums åsikt att könsbestämning och samhällets genusetiketter är
ointressanta för honom.65
Samma teknik använder Zebra Katz i videon till låten ”Ima Read”. Här är det dock inte
Zebra själv som figurerar som den oidentifierbara kroppen, utan två spöklika figurer som dansar
och hoppar rep i de grå, tomma korridorerna på skolan där videon utspelar sig. De har båda på sig
skoluniformer med kjolar och vita strumpbyxor, och mycket långt hår i flätor som är uppsatt i
barnsliga tofsar på sidorna av huvudet. Liksom i Mykki Blancos video indikerar kläder och hår på
kvinnliga eller flickaktiga kroppar, men kroppsbyggnaderna liknar två unga mäns, p.g.a. deras
kraftiga armar och raka, platta överkroppar. Framför ansiktena har de båda varsin helvit mask med
hål endast för ögonen, vilket försvårar könsidentifieringen ytterligare.66 Det faktum att det inte är
Zebra Katzs egen kropp som framställs på det här viset kan möjligen innebära att han inte är
intresserad av att applicera blandade könsindikatorer på sig själv, men gärna inkluderar det i sin
video som uttryck för en politisk tillhörighet.
Liksom Mykki Blanco och Zebra Katz använder estetiska indikatorer för att blanda de två
genusen, har mer traditionella hiphoppare tidigare använt sig av estetiska indikatorer för att tvärtom
tydligt gruppera sig till en svart, maskulin genusidentitet. Genom att klä sig i löst sittande, stora
byxor och tröjor samt andra plagg som hör stilen till, har rapartister kopplat sig själva till gangsta
rap-kulturen, som till hög grad identifierats som hypermaskulin, heteronormativ och uttalat
homofobisk. Det är en kultur som med olika medel uttryckt ett motstånd mot allt som är feminint
eller svagt, och att som man frångå modet där kroppens former är dolda av stora mängder tyg, och
bära tighta kläder som exponerar kroppen samt sexualiserar den, associeras till femininitet och/eller
TheFaderTeam, “At Home with Mykki Blanco”.
Mykki Blanco, “Mykki Blanco - Join My Militia (Nas Gave Me a Perm)”.
65 Makarova, 2012, ”My name is Mykki: An Interview With Mykki Blanco”.
66 Mad Decent, Youtube: “Zebra Katz - Ima Read (ft. Njena Reddd Foxxx)”
<http://www.youtube.com/watch?v=oo4Sqt2Bmag> (Besökt april 2013).
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homosexualitet i en man. Den traditionella hiphop-kulturen och de män som utgör den lever efter
tydliga regler, baserade på det motsatsförhållande som bl.a. Yvonne Hirdman presenterat;
identifikationen för männen sker lika ofta, om inte oftare, utifrån det de inte är, som utifrån vad de
är. Det verkar som att det inom denna grupp män inte spelar någon roll vem du är, bara du inte är
feminin eller kvinnlig på något sätt. Den specifika klädstilen har till följd av detta blivit ett uttryck
för den tuffa, hårda och heterosexuella identiteten, och för att utesluta eventuella tvivel om
tillhörighet till denna. Kopplingen mellan kläderna och en maskulin identitet har till och med
populariserats genom Thug Slaughter Forces låt och video ”NO TIGHT CLOTHES”. 67 Det blir
tydligt att kroppen och det sätt på vilket den framställs ofta använts − och fortfarande används −
strategiskt inom hiphop-kulturen för att förhålla sig till genusbinariteten, i det traditionella fallet för
att överdrivet hävda sin tillhörighet till den maskulina identiteten, och hos några av mina
studieobjekt, för att ge uttryck för den begränsning det binära förhållandet mellan
maskulinitet/femininitet utgör för andra.
Förutom att visa på hybriditet genom den könskodade kroppen använder sig Mykki Blanco
på Cosmic Angel: The Illuminati Prince/ss Mixtape i vissa låtar också av ett röstfilter för att förvränga
sin röst. I bl.a. ”Betty Rubble”, ”MB’s First Freestyle” och ”TeenageDream” görs Mykkis röst
ljusare, vilket får den att låta mer feminin, även om gränsöverskridningen inte sker fullt ut – det är
tydligt att rösten som hörs inte är naturlig, utan tekniskt förvrängd. På samma sätt som i videon till
”Join My Militia (Nas Gave Me a Perm)” tycks inte målet med den hybrida framställningen vara att
korsa könsspektrumet helt, utan snarare att stanna någonstans mitt emellan och blanda indikatorer
från båda genus.

4.2 Kroppens språk
I'm trained in dance, and although I don't consider myself a voguer, my gay black urban moving body
wants to move in vogue ways, often to Ballroom beats. And bass music is just the shit. Bass is what makes
hips move.68

Från att ha diskuterat hur Mykki Blanco och Zebra Katz framställer den könskodade kroppen
utseendemässigt ska jag nu undersöka hur rapparnas kroppar ”talar”, genom kroppsspråk, rörelse
och dans. För Khalif Diouf är dansen en viktig del av hans framträdanden på scen och i videos.
Han tog sin examen i dans, och studerade i sitt examensarbete alternativa, reaktionära dansstilar

Penney, 2012, s. 321f ; Youtube: “TSF (Thug Slaughter Force) Presents NO TIGHT CLOTHES,
<http://www.youtube.com/watch?v=pABR7CoM5uA> (Besökt april 2013).
68 Uttalande av Khalif Diouf i intervjun med Ezra Marcus från Opening Ceremony, 2012: ”OC Mixtape Series #23:
LE1F”, <https://www.openingceremony.us/entry.asp?pid=6015> (Besökt mars 2013).
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som voguing (som nämnts tidigare), butoh, samt performance-verk från Fluxusrörelsen, den
anarkistiska konstnärsströmningen som var aktiv under 1960- och 70-talet i New York, i vilken
bland andra Yoko Ono var verksam, och vars mål var att kombinera bl.a. musik, litteratur och
bildkonst till ett sammanfogat konstnärligt uttryck och bryta ned gränserna dem emellan. Le1f
menar att han skapar sin musik och gör sina framträdanden med dessa inspirationskällor i åtanke;
han söker på samma sätt att bryta ned gränsen mellan sig själv och publiken vid livespelningar, och
gör det genom att beblanda sig kroppsligt med dem. Han vill också att musiken ska kännas som
katharsis för homosexuella och svarta personer genom kopplingen till ballroom-kulturen – den ska
fånga känslan av att vara på ett ball-evenemang, även om den inte nödvändigtvis är gjord för att
dansa i voguing-stil till.69 Trots detta finns spår av dansstilen voguing att hitta i bl.a. videon ”Soda”,
där flera av deltagarna utför de rörelser med armarna och händerna som är speciellt för stilen: de
skiftar mellan olika vinkelformade, poserande ställningar - ofta för att rama in ansiktet eller
överkroppen. Det tävlingsmoment som medföljer voguing gör att den kan liknas vid hiphopkulturens traditionella dansstil breakdancing, där ofta två eller fler personer utmanar varandra och
turas om att visa upp sig. Även breakdancing kan sägas ha en viktig koppling till det poserande
momentet och attityden, men voguing liknar stilmässigt snarare den form av poserande som utförs
i modebranschen, på en catwalk eller framför kameran, och har inte lika mycket inslag av
akrobatik.70
Poserandet utövas av Le1f i minsta detalj; i videon till ”Wut” är han under en viss sekvens
filmad i närbild, och lyckas då även använda ansiktsuttryck som visar att han ”gör sig till” inför
kameran. Han vickar t.ex. på huvudet i sidled samtidigt som axlarna hålls stilla, han höjer på
ögonbrynen och blinkar flera gånger med ögonfransarna, vilket ger ett kaxigt, feminint intryck.
Under videons gång lägger Khalif Diouf dessutom stark betoning på kroppsdelar som kvinnor
förväntas framhäva när de dansar – t.ex. står han i videons början med ryggen vänd mot kameran
och skakar på rumpan. Dessa rörelser som indikerar femininitet kompletteras dock också med vissa
dansrörelser som kan sägas vara mer maskulina, t.ex. står Le1f i ett klipp med armarna i kors och
bara höjer och sänker axlarna, en åt gången i en vågig rörelse som följer låtens rytm.71
Mykki Blanco har inte samma starka koppling till voguing och dans som Le1f, men han kan
sägas använda sig av samma poserande moment som utgör en viktig del av Le1fs kroppsspråk.
Generellt sett följer Mykkis kroppsspråk hans betonade skiftningar mellan att uttrycka maskulinitet

Nationalencyklopedin: “fluxus”, < http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/fluxus#> (Besökt april 2013.) ; Nick
Murray, 2012, Village Voice: ”Q&A: Le1f Talks The Influence Of Ballroom And Working With Das Racist, Spank
Rock, And Nguzunguzu”, <http://blogs.villagevoice.com/music/2012/05/le1f_dark_york_nguzunguzu.php>
(Besökt mars 2013) ; Youtube: “WONDERLAND TV: LE1F Q&A”.
70 Battan, 2012, “We Invented Swag…” ; Youtube: “Boody & Le1f – Soda (Official Video)”.
71 CampAndStreet, ”Le1f – Wut (Official Video)”.
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och femininitet, och hans rörelser tycks vara genomtänkta för att passa det performance han utför
i stunden. När hen polariserar kroppen i ett maskulint och ett feminint uttryck anpassar Mykki
Blanco rörelserna därefter; när hen är iförd kvinnokläder accentueras t.ex. höfter och ben, och
Blanco utför ofta snirkliga arm- och handrörelser för att indikera kvinnlighet och femininitet. När
Mykki är iförd manliga kläder är rörelserna däremot större och grövre, hen ler mindre och ger på
olika sätt ett mer aggressivt intryck.72 Kroppsspråket får därmed en teatralisk användning, och blir
en viktig faktor som hjälper till att knyta ihop hela Mykki Blancos performance, som
experimenterar med könsroller och könsbetingade indikatorer.
Ojay Morgan använder till skillnad från de andra två ett betydligt mer minimalistiskt
kroppsspråk. Hans videos kan sägas oftare karaktäriseras av att innehålla någon typ av handling
eller händelseförlopp, än av att utgöra ett filmat framträdande som skulle kunna inkorporera dans,
eller ett performance som utmanar könsroller, och som påverkar kroppsspråket på så vis. Medan
de andra två rapparna har en tendens av att experimentera med stereotypt feminina element är
Zebra Katzs kroppsspråk oftare tydligt maskulint betingat. I videon till låten ”Pulla Stunt” har
Zebra en särskilt hård utstrålning; iklädd svart skinnjacka, svart mössa och mörka solglasögon
möter han kameran med en orubblig, allvarlig min. När han sjunger den hotfulla textraden ”Ima
pull a stunt/Ima fuck the cunt” betonar han varje ord och kröker överläppen samtidigt som han
böjer huvudet bakåt, vilket ger ett dominant intryck. Direkt efter formar han händerna till pistoler,
och drar sedan i videons sista klipp två fingrar hotfullt tvärsöver halsen samtidigt som han tittar in
i kameran.73 Kroppsspråket, tillsammans med låtens text och det röstfilter som gör Zebras röst
ännu mörkare än den redan är ger ett så maskulint intryck att det nästan tycks utstuderat och
medvetet överdrivet.
De varierande visuella intryck som rapparna ger genom sina kroppar och hur de tolkas visar
på den starka koppling som finns mellan mänskligt utseende och genus. Kroppen och dess
utsmyckningar är ett kraftfullt verktyg för antingen gruppera sig till något av de två givna genusen,
ställa sig mellan dem, eller utanför det binära förhållandet. Mykki Blanco och Le1f visar genom
utseende och kroppsspråk hur ytliga dessa indikatorer är, eftersom de med lätthet ger olika intryck
om vartannat. De tycks åtminstone delvis avse att sudda ut gränserna mellan den manliga och den
kvinnliga kroppen, medan en sådan agenda inte kan sägas vara lika tydlig hos Zebra Katz.

Se t.ex. videorna till ”Wavvy”, ”Head Is a Stone” och “Haze.Boogie.Life”.
ZEBRA KATZ, Youtube: ”ZEBRA KATZ – PULLA STUNT”,
<http://www.youtube.com/watch?v=C5YmbioGdZw> (Besökt mars 2013). Egen utläsning av textbitarna.
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KAPITEL 5: SLUTSATSER OCH DISKUSSION
Jag påbörjade arbetet med denna uppsats med utgångspunkten att rapparna Mykki Blanco, Le1f
och Zebra Katz utmanar de maskulina konventionerna inom afro-amerikansk hiphop. Detta
antagande baserades till en början endast på det faktum att alla tre valt att vara öppna med sina
sexuella läggningar, som inte passar in i den heteronormativa mall som byggts upp inom hiphopkulturen. När jag började gräva i undersökningsmaterialet hittade jag likheter i det kulturella
uttrycket mellan rapparna, men också avsevärda skillnader, och det visade sig att upprorets karaktär
varierade mellan dem.
I Mykki Blanco och Le1fs fall fann jag att de ofta använder sina texter för att förmedla sina
sexuella preferenser. De använder sig av berättarperspektivet för att beskriva sin egen verklighet,
vilket i texterna ofta utgörs av en klubbmiljö där de interagerar med män och knyter sexuella
kontakter. Som bekant behandlar traditionell rap också sexualitet och sexuella möten, och gör det
ur ett berättarperspektiv, men vanligtvis är det bilden av mötet mellan en man och en kvinna som
förmedlas. Mykki Blanco och Le1f använder sig således av samma berättarteknik och förändrar
inte rappen som medium i sig, utan använder den för att förmedla en annan typ av identitet än den
som blivit normaliserad inom genren. Zebra Katz skiljer sig ifrån de andra två på den här punkten;
hans texter är inte uppbyggda av samma bildliga skildringar av sexuella möten och fantasier, och
därför framgår inte hans sexuella preferenser lika tydligt. Man skulle dock kunna påstå att Ojay
Morgan frångår den traditionella rap-musiken genom att inte följa den realistiska
berättartraditionen, och genom att experimentera med mer indirekta och obskyra texter. För att
förmedla sin sexuella identitet använder sig Morgan istället av mer subtila kommunikativa medel,
t.ex. slanguttryck som refererar till den sexuellt liberala ball- och voguingkulturen. Zebra Katz blir
i slutänden, enligt min egen åsikt, den rappare som minst tydligt använder sin sexuella läggning och
genusidentitet som en viktig del av sin kulturella produkt; om lyssnaren inte känner till kontexten
kring slanguttryck som ”reading”, eller inte hört att Katz är öppen med sin bisexuella läggning,
vore det jämförelsevis lättare att gruppera honom tillsammans med mer traditionella hiphoppare.
Khalif Diouf och Michael Quattlebaum tycks på ett mer öppet sätt utmana den stereotypa
maskuliniteten och heteronormativiteten, eftersom de återkommande använder sig av strategier för
att åstadkomma detta. Liksom Morgan, använder sig Le1f gärna av referenser till voguing genom
slanguttryck i texterna, men också genom sin dans. I flera av sina videos utför han och andra
deltagare rörelser inspirerade av de poserande rörelser tävlingsdeltagarna vid ball-event använde på
golvet. Dansen blir ett estetiskt uttryck som knyter an till en kultur som till stor del utgjordes av
homosexuella afro-amerikanska män, och genom sin kombination av rap med dansen bygger Diouf
en brygga mellan hiphop-kulturen och ballroom-kulturen - mellan en heteronormativ kultur och
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en sexuellt liberal kultur. I musikvideon till ”Wut” använder Le1f också dans för att korsa
könsspektrumet och inta en roll som vanligtvis tilldelas kvinnor i hiphop-videos.
Det estetiska uttrycket, både vad gäller utseende och kroppsspråk har visat sig vara ett viktigt
redskap för rapparnas uttryck, och det är också en av de faktorer där jag funnit störst inbördes
skillnader mellan rapparna. Michael Quattlebaum, som ofta klär sig i kvinnokläder när han
framträder som Mykki Blanco kan sägas stå på ena sidan av spektrumet, och på den andra står Ojay
Morgan, vars klädstil jämförelsevis kan sägas vara traditionellt maskulin, eller åtminstone likna
nutidens mainstream-rappare mer. Quattlebaums tydliga användning av femininitet, både i form av
utseende och kroppsspråk går direkt emot den kodex som många traditionella hiphoppare levt
enligt: att hålla uppdelningen mellan man och kvinna tydlig, och att stolt placera sig i det manliga
facket med all tillgänglig rekvisita. Han tycks väl medveten om att han utmanar det binära
förhållandet mellan könen, eftersom han många gånger rör sig mellan ett stereotypt maskulint och
ett stereotypt feminint uttryck vid framträdanden och i videos, eller kombinerar dem till ett
hybridiserat uttryck, och på så vis ifrågasätter samhällets könsetiketter och uppfattningar om
genusidentiteter. Uttalanden i intervjuer har också pekat på att Quattlebaum har detta som agenda
för sina performance-verk.
Den förenklade idén att kvinnor har feminina egenskaper och män har maskulina egenskaper,
och att homosexuella/bisexuella män skulle vara mer feminina än andra män ter sig ytterst
problematisk, eftersom min undersökning har visat att alla tre rappare kan sägas inneha egenskaper
från båda genusidentiteter, och att deras kulturella produkter därför många gånger blir en blandning
av feminina och maskulina uttryck. Medan Blanco och Le1f tydligast kan sägas visa på femininitet
genom sina kroppsliga uttryck, syns det som tydligast hos Zebra Katz i hans mer försiktiga, passiva
textuella uttryck i en del av hans låtar. Maskuliniteten, å andra sidan, visar sig hos Zebra Katz i
form av hans kroppsliga uttryck, medan den hos Mykki och Le1f finns att hitta i de texter som
uttrycker dominans och kontroll. Till viss mån råder alltså ett motsatsförhållande mellan Zebra
Katz och de andra två, men det går att finna undantag hos alla tre rappare; ingen av dem är
fullkomligt maskulin, och ingen av dem är fullkomligt feminin.
På samma vis som de tre männen inte frångår det maskulina uttrycket till fullo, bevarar de
också vissa aspekter av det traditionella uttrycket inom hiphop i sitt artisteri. Exempelvis har
undersökningen visat att deras texter många gånger innehåller den kaxiga attityd som kan sägas
utgöra en norm inom hiphop-kulturen, och de bibehåller även traditionen av att med hjälp av denna
göra uppror mot en person eller grupp. Som nämnts tidigare verkar rapparna inte vara intresserade
av att helt förändra hiphopen som kommunikationsmedium i sig. Detta tror jag dock är ett smart
tillvägagångssätt för att i längden möjliggöra en attitydförändring och bidra till större öppenhet
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inom kollektivet. Genom valet att agera inom rap-genren och ta till vara på delar av kulturen visar
de tre artisterna en respekt för den, och en tro till att den kan förändras. Istället för att överge
rappen och verka på annat håll inför artisterna nya uttryck som visar på andra typer av
maskuliniteter och sexualiteter. Representationen av dessa kan förhoppningsvis, som Mykki Blanco
uttryckte det, möjliggöra t.ex. transpersoners frihet, och med Judith Butlers teori om genus
performativitet i minnet blir det tydligt att rapparna, beroende på vilken uppmärksamhet och
spridning deras kulturella produkter får, kan vara del i en långtgående brytning av de performativa
mönster som blivit till norm för afro-amerikanska rappare, och för många män i allmänhet. Jag tror
att man för att förändra andra manliga rappares attityder, bör använda sig av delvis samma jargong
och retorik som dem för att etablera sig, och därmed förändra genren från insidan. Som Peter
Hallén på PSL uttryckt det, fungerar en sådan strategi som en perfekt trojansk häst rakt in i hiphopkulturen.74

Petter Hallén, PSL: ”’Team Straighta Män: Frank Ocean har lämnat er’ – Petter Hallén om att vem du älskar visst
spelar roll”, <http://blogg.svt.se/psl/2012/07/11/team-straighta-man-frank-ocean-har-lamnat-er-petter-hallen-omatt-vem-du-alskar-visst-spelar-roll/> (Besökt april 2013).
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